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• Bijzondere beloning voor actief dienend Defensiepersoneel in maart

• Visie jonge(re) militairen op klimaatverandering en veiligheid

• Veteranenombudsman: onderzoek invulling Veteranenwet gemeenten



DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEELLid worden, zijn en blijven…  
de voordelen van het lidmaatschap:
1.  De ACOM behartigt uw belangen in de eerste plaats door via onderhandelingen met de werkgever goede  

arbeidsvoorwaarden te bewerkstelligen. Bovendien staan gespecialiseerde juristen klaar voor individuele  
belangenbehartiging en rechtshulp.

2.  Post-actieve militairen kunnen rekenen op actieve belangenbehartiging door de ACOM inzake:
 - pensioenen, 
 - sociale zekerheid en 
 - ziektekosten. 
3.  Onze juristen zijn elke werkdag tussen 08.45 en 12.30 uur te bellen voor eerstelijns advies  

of het maken van een afspraak op ons secretariaat te Zeist. 
4.  Vertegenwoordigers van de CCOOP, de ambtenarencentrale waarbij de ACOM is aangesloten, zitten in het 

verantwoordings orgaan van het ambtenarenpensioenfonds ABP. Zo oefent uw bond invloed uit op het beleid 
van het pensioenfonds. 

5.  Maar de ACOM helpt u ook bij het doen van uw belastingaangifte zodat u geen cent teveel betaalt aan de 
fiscus.

6.  Voor advies en bijstand kunt u in uw regio aankloppen bij het regiobestuur.  
Indien gewenst komen wij daarvoor bij u thuis. 

7.   De ACOM organiseert ook ‘seniorenbijeenkomsten’ overal in het land.

Maar uw bond biedt u nog meer:
Voor wie, buiten zijn/haar schuld om, financieel in moeilijkheden is geraakt, 
reikt ACOM een vangnet aan in de vorm van het Fonds Maatschappelijke 
Bijstand.

Boot assurantie adviseurs werkt al bijna 40 jaar samen met de ACOM als dé 
specialist op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Of 
het nu gaat om uw legeringskamer, auto, woning of vakanties, wij bieden u 
een compleet servicepakket met zeer scherpe premies en uitstekende 
voorwaarden. Ook voor uw hypotheek en andere financiële zaken bent u bij 
Boot assurantie adviseurs aan het juiste adres! 

ACOM-leden kunnen voor juridische bijstand terecht bij de advocaten van 
Delissen Martens in Den Haag. Al vele lange jaren staan wij ACOM-leden bij in 
militaire strafzaken, zaken op het gebied van het familierecht en erfrecht, in zaken 
van huurrecht, bouwrecht en burengeschillen. Bel gerust voor een gratis advies. 
Als verdere bijstand nodig is, dan hanteren wij gereduceerde tarieven. U bent ook 
welkom als u in aanmerking komt voor ‘toevoeging’ (pro deo). Contact: tel. 
070-3115411, www.delissenmartens.nl

DFD is al 25 jaar de specialist op het gebied van verzekeringen die volledig zijn 
afgestemd op de risico's die u als militair loopt en waar uw thuisfront mee te 
maken kan krijgen. DFD spreekt de taal van militairen en is de schrijver van 
het boekje Wegwijzer bij Opkomst. DFD biedt u de zekerheid van: #Maatwerk 
verzekeringen en hypotheken. #Onafhankelijk advies bij u thuis, ook ’s avonds 
en in het weekend. #Provisieloze verzekeringen. #Het DFD-abonnement biedt 
u financiële helderheid. #Eén aanspreekpunt, 24/7 bereikbaar. #Snelle en 
klantvriendelijke schadeafwikkeling. #Zekerheid en gemak, u en uw thuisfront 
hebben er geen omkijken naar.

Zorgzaam is opgericht door de Centrales van overheidspersoneel en  
de vakbonden voor Defensiepersoneel. 
Zorgzaam is een privaatrechtelijke stichting zonder winstoogmerk. De 
doelstelling van Zorgzaam is het regelen van een goede, uitgebreide collec-
tieve zorgverzekering met een optimale prijs/kwaliteitsverhouding. Zorgzaam 
is er voor iedereen die een (arbeids)relatie heeft of heeft gehad met Defensie. 
Ook partners en gezinsleden en medewerkers van vakbonden voor Defensie-
personeel, NATRES en Home-Base Support kunnen een zorgverzekering bij 
Zorgzaam afsluiten. 

Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap van de ACOM wordt aangegaan voor een periode van twaalf 
maanden, welke aanvangt op de dag van aanmelding als lid. Na deze periode kan 
het lidmaatschap worden opgezegd. De opzegtermijn is 3 maanden. De opzeg-
ging dient u schriftelijk of per e-mail (info@acom.nl) aan ons te zenden, met 
vermelding van naam, adres en militair registratienummer. Tevens graag de reden 
van opzegging vermelden. Na ontvangst van de opzegging ontvangt u van ons 
altijd een ontvangstbevestiging.
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INHOUD

Inleveren kopij ACOM Journaal
#02-23:   23 januari
#03-23:  13 februari

ACOM de Bond van 
Defensiepersoneel
acom_mil_bond

 @Jan_Kropf
 @AcomCarib

 @ACOM_Mil_Bond

Klimaatverandering en 
veiligheid. Jonge(re) 
militairen van Youth Climate 
Security Talks bestuderen 
de effecten van 
klimaatverandering op 
veiligheid. Hun visie elke 
maand in ACOM Journaal.
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Defensie is voornemens om 
in Flevoland een 
‘superkazerne’ voor 
zevenduizend militairen en 
andere medewerkers te gaan 
bouwen. 

18
10In 2023 iedereen bezig met 

medezeggenschap. 
Medewerkers, HDE en MC 

maken samen 2023 een goed 
jaar voor de 

medezeggenschap.

22ACOM Belastingservice 
2022-2023. Ook dit jaar is 
onze Belastingservice ‘at 

your service’! Wij verzorgen 
uw aangifte(s) en verzenden 

deze naar de Belastingdienst.

Jan Kropf

U W  VO O R Z I T T E R

Disclaimer
De meningen en opvattingen vertolkt in 
interviews en columns in dit blad, zijn, met 
uitzondering van ‘Uw voorzitter’, niet per se 
de meningen en opvattingen van de ACOM 
de Bond van Defensiepersoneel. 

Vlak voor de Kerst werd geformaliseerd dat medewer-
kers van Defensie die op eerste Kerstdag 2022 voor 
het ministerie werkzaam waren, een speciale 
beloning tegemoet kunnen zien in maart 2023. Elders 
in deze editie van ACOM Journaal leest u daar meer 
over. 

Het ging uiteraard niet vanzelf en ik wil dan ook 
beginnen met een woord van dank aan allen die zich 
daarvoor hebben ingezet. Volgens mij is dit een mooi 
en terecht gebaar; er wordt immers ook de komende 
tijd weer het nodige verwacht van de medewerkers 
van Defensie, - en dan is ook dit weer een mooi 
perspectief: ‘Er komt immers wat aan’.

Perspectief is altijd belangrijk in het leven en dat geldt 
ook voor Defensie in het algemeen en voor het 
personeel in het bijzonder. Bij perspectief hoort ook 
zoveel mogelijk duidelijkheid. Geen loze toezeggingen 
of beloftes, maar wel zoveel duidelijkheid als mogelijk 
is. Ook duidelijk maken dat ‘we’ zaken nog niet 
duidelijker kunnen maken (en waarom) is dan een 
eerlijke duidelijkheid.

Een mooi voorbeeld daarvan is wat mij betreft de 
situatie rondom een nieuwe ‘Landmachtlocatie’ in de 
Flevopolder. Landmachtlocatie heb ik hier overigens 
bewust tussen aanhalingstekens geplaatst omdat we 
daarmee de locatie tekort zouden doen. Het gaat 
immers (planmatig) om een grote (ca. 500 hectare) 
nieuwe kazerne inclusief oefenterrein waar ook 
ondersteunende eenheden worden gehuisvest uit 
meerdere Defensieonderdelen. 

Nadat er al steeds meer bekend was geworden over 
“het concentreren van Defensie op grote locaties” 
werd begin december “bekendgemaakt” dat het 
departement inzake een nieuwe kazernelocatie in het 
midden van het land 4 mogelijke vestigingsplekken 
onderzocht, waarbij de voorlopige voorkeur uitging 
naar een ligging in Zeewolde, meer specifiek bij de 
brug bij Nijkerk.

In de betreffende Kamerbrief werd ook aangegeven 
dat Defensie in gesprek zou gaan met de provincie 
Flevoland en de gemeenten over de inpasbaarheid 
van de kazerne op deze locatie. Dat deze gesprekken 
vrijwel direct na (of wellicht zelfs voor) het openbaren 
van deze Kamerbrief tot stand zijn gekomen bleek wel 
uit de Nieuwjaarstoespraak van de Commissaris van 
de Koning (CdK) van de provincie Flevoland, de heer 
Leen Verbeek. De CdK onthulde toen dat Defensie 
voornemens zou zijn om op de genoemde plek 7000 
militairen te gaan huisvesten. Daarnaast zou de te 
bouwen kazerne ook plaats moeten bieden aan 1300 
militairen in opleiding.

Perspectief is goed en duidelijkheid geven waar het 
kan, nog beter. Maar ik maak mij wel oprecht zorgen 
over de wijze waarop die duidelijkheid dan tot stand 
komt of zou moeten komen. Overigens goed om te 
lezen dat het college van Zeewolde in reactie op de 
Nieuwjaarstoespraak van Verbeek liet weten de 
belangen van de inwoners van Zeewolde in het 
algemeen en die van de direct betrokken inwoners in 
het bijzonder centraal te zullen stellen in de gesprek-
ken met Defensie. Maar ik zou het nog mooier vinden 
als Defensie wat meer openheid naar het personeel 
zou geven en uit zou spreken dat het bij deze keuze 
(en vergelijkbare keuzes) het belang van Defensie in 
het algemeen en die van het personeel in het 
bijzonder centraal zou stellen. 

Voor nu is dit wat het is en hopen we maar dat er in 
deze keuzes ook, of misschien wel juist, voor het 
personeel van Defensie 
perspectief en zoveel 
mogelijk duidelijkheid komt. 
Want dan kunnen mensen 
persoonlijke afwegingen 
maken op basis van dat 
perspectief. Niet alleen 
regeren is immers een 
kwestie van vooruitzien.
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Het merendeel van de gebruikers is goed te 
spreken over de nieuwe werkwijze door 
middel van de tool. Tevreden is de ombuds-
man ook over de aanmeldingen bij het 
Dienstencentrum Re-integratie (DCR) van 
Defensie, die nu eerder plaatsvinden dan in 
voorgaande jaren. 

Dat geldt eveneens voor het percentage naar 
DCR doorverwezen langdurig zieken. Van 
Zutphen constateert bovendien een “aanzien-
lijke afname van het aantal re-integratie 
gerelateerde klachten” die de ombudsman de 
laatste twee jaar bereikten. 

Nieuwe en herhaalde aanbevelingen
De re-integrerende Defensiemedewerker kan 
nu bij verschillende “loketten, zowel binnen 
als buiten Defensie” terecht met klachten en 
dat valt toe te juichen. Maar een ongewenst 
neveneffect is wel dat “een uniforme klacht-
behandeling in gevaar komt. (-) Ook het 
centraal en eenduidig registreren van klachten 
komt hiermee in het gedrang.” Dit blijft voor 
de ombudsman “een punt van zorg” dat 
voortdurende aandacht verdient. 

Kritisch is de Veteranenombudsman als het 
gaat om de ‘casus-’ en andere afstemming 
tussen Defensie en het Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen (UWV)1. Een van 
zijn (herhaalde) aanbevelingen aan beide 
partijen betreft dan ook overleg en uitwisse-
len van gegevens “niet alleen op dossierni-
veau maar ook structureel over het beleid”. 
Problemen in de uitvoering kunnen dan 
sneller worden gesignaleerd en opgelost. 

Niettemin is de belangenbehartiger van de 
veteranen over het algemeen positief. Met 

name over de ruime acceptatie en uitvoering 
van zijn eerdere aanbeveling. In 2018 bleek uit 
een onderzoek van de ombudsman dat de 
re-integratie van veteranen en andere 
Defensiemedewerkers, te wensen overliet. 
Punten van ernstige zorg waren “gebrek aan 
kennis, late overdracht en onzorgvuldige regis-
tratie”. Defensie heeft met name voor wat 
betreft deze aspecten “duidelijke verbeterin-
gen” laten zien.

UWV moet zijn brieven in meer begrijpelijke 
taal schrijven met als uitgangspunt het 
perspectief van de zieke Defensiemedewer-
ker. Voor betrokkene moet duidelijk zijn “of de 
re-integratie inspanningen van Defensie 
werkelijk onvoldoende waren of niet”, advi-
seert Veteranenombudsman Reinier van 
Zutphen. 

Veteranenombudsman 
ziet verbeteringen bij 
re-integratie veteranen 
Defensie

Na opeenvolgende kritische rapporten over de re-integratie van (gewonde c.q. actieve) veteranen 
en andere Defensiemedewerkers, krijgt Defensie nu een schouderklopje van de Veteranenombuds-

man Reinier van Zutphen. Het ministerie heeft namelijk “een forse stap in de goede richting” 
gezet met o.a. de re-integratietool die in 2018 in gebruik werd genomen.  

N I E U W SN I E U W S

1 UWV is de overheidsinstantie die uitkeringen zoals WW en 

WAO verzorgt en werkzoekende helpt bij het vinden van werk.

‘UWV moet begrijpelijker brieven schrijven aan zieke Defensiemedewerkers’
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MexicaanseHond
Socioloog Hans Hillen, ideoloog, strateeg en tacticus van het 
CDA, minister van Defensie in de omineuze jaren waarin de bijl 
viel voor onze krijgsmacht. Defensie werd in luttele jaren kapot 
bezuinigd en hardhandig verwezen naar de rangen der lilliputters 
onder de Europese krijgsmachten. Hillen werd aan de schandpaal 
genageld en had het voorgoed verkorven bij eenieder die defensie 
een warm hart toedroeg. Maar wat blijkt nu uit een doorwrochte 
en zeer lezenswaardige reconstructie van NRC1: historicus Mark 
Rutte, premier van VVD-huize (u weet wel de zelfverklaarde 
‘geharnaste defensiepartij’) en sinds oktober 2010 vastgekit aan 
het regeerpluche, is de werkelijke kwade genius. 

Hillen herinnert zich levendig dat Rutte in cholerische toorn 
ontstak toen hij er lucht van kreeg dat de Defensieminister de 
bezuinigingen op de krijgsmacht wilde afzwakken. “Ik accepteer 
dit niet”, schuimbekte de premier, die Hillen geen andere keuze 
gaf dan rücksichtslos de botte bezuinigingsbijl op de krijgsmacht 
los te laten. “Ik stond onder verscherpt toezicht”, verzucht de 
CDA tycoon in de krant. 

Hoe doortrapt hypocriet en achterbaks kun je (als politicus) we-
zen? Rutte, die zich, voor het oog van het kerkvolk keer op keer 
als King Kong op de kippenborst roffelt dat hij het allerbeste voor-
heeft met de krijgsmacht. De man die op de eerste werkdag in 
2023 bij Omroep MAX militairen op uitzending met uitgestreken 
bakkes ‘gelukkig en veilig’ Nieuwjaar toewenst. De man die strijk 
en zet ‘Oekraïne’ in de mond neemt om ons te doen geloven dat 
hij de noodzaak inziet van een sterke krijgsmacht die in staat is 
om n’importe welke vijand aardig van jetje te geven.  

Over ‘Oekraïne’ gesproken. Annus horribilis 2022 zonk met 
Kerstmis naar een triest, mensonterend dieptepunt, gemarkeerd 
door de massale bombardementen van de Russische agressor op 
de weerloze Oekraïnse bevolking. Raketbeschietingen en drone-
aanvallen op stroomcentrales en andere nutsvoorzieningen, met 
als oogmerk het murw beuken van de Oekraïnse burgers. 

De Russen hebben deze terreurmethode in tal van (voormalige 
onderhorige) landen met succes toegepast. De onbetwiste 
grootmeester in de uitvoering van deze eerloze activiteit, is Sergej 
Vladimir Soerovikin (56) ofwel ‘Generaal Armageddon’, die de 
Syrische bevolking die zich gekeerd had tegen dictator Assad, 
tijdens het Idlib-offensief (2019-2020) met niets- en 
niemand ontziende bombardementen welhaast 
decimeerde en de overlevenden het land uitjoeg. 

Luchtmachtgeneraal Soerovikin doet nu zijn laaghartige beulswerk 
in Oekraïne. Met Kerstmis en Nieuwjaar beleefde hij ontegenzeg-
lijk zijn finest hours met een barrage van raketten en drone-
aanvallen op de toch al diep in de penarieput zittende Oekraïnse 
bevolking. 

Met een soortgelijke misdaad tegen de menselijkheid werd de 
wereld eveneens in december 1972 geconfronteerd. Niet voor 
de eerste keer (denk bijvoorbeeld aan ‘Guernica’). Maar nu betrof 
het een actie van de toenmalige Amerikaanse president Nixon 
en zijn Nationaal Veiligheidsadviseur Henry Kissinger. Die waren 
ervan overtuigd met het leggen van bommentapijten (de B-52 
Stratofortress-en vlogen af en aan) de Vietnamese communisten 
op de knieën te zullen krijgen. Maar rododendron nog aan toe! 
Wat nu? Bombardementen tijdens het christelijke Hoogfeest van 
Kerstmis? Zijn die infame Yanks nou helemaal van God los?

De outcry in de wereld, in het bijzonder in Nederland, was 
destijds oorverdovend. Des te wranger is het vandaag te moeten 
constateren dat het oorverdovend stil is nu de Russen prijsschie-
ten op burgers in Oekraïne, een kleine tweeduizend kilometers 
gaans in oostelijke richting. ‘Links’ Nederland van de jaren ’70 
massaal aan de après ski in het Oostenrijkse Ischgl? Of is men, in 
het ‘progressieve jargon van die tijd, ‘omgeturnd’ van indertijd  
nuttige idioten van de Sovjet-Unie tot Poetins little helpers?

In aanloop naar Kerstmis en de dagen rond de jaarwisseling, 
beleefde de ‘weg-met-onze-waarden-normen cultuur’ haar 
moment van totale overgave en bevrediging. Men buitelde over 
elkaar heen in verontschuldigingen voor Kerstmis tegenover de 
‘andersgelovige’ allochtoon (?). Die zou wel eens aanstoot kun-
nen nemen aan Kerstmis dus had men de 
alternatieve naam ‘Winterfeest’ bedacht. 
Kerstdiners heetten nu ‘eindejaars-
maaltijden’ en dat soort ongein. ‘Nee, 
nou wordt-ie mooi; nee nou wordt-ie 
fraai’2, zou Ome Joop terecht brullen 
in de microfoon! Nu maar hopen 
dat 2023 een gezond, vredig, veilig, 
voorspoedig jaar wordt voor u en de 
uwen. Als het aan onze militairen ligt 
mag u daarop vertrouwen!  

N I E U W SN I E U W S

Betaaldata 

Maand Salaris Defensie* Pensioen ABP AOW**
Januari  24 januari  23 januari 23 januari
Februari 24 februari   23 februari 23 februari
Maart 24 maart 23 maart 23 maart
April 24 april 24 april 24 april
Mei 24 mei (incl. vakantiegeld) 23 mei 23 mei (incl.vakantiegeld)

Juni 23 juni 22 juni 22 juni 
Juli 24 juli 24 juli 24 juli 
Augustus 24 augustus 23 augustus 23 augustus
September 22 september 21 september 21 september
Oktober 24 oktober 23 oktober 23 oktober
November 24 november 23 november 23 november
 (met eindejaarsuitkering)

December 21 december 20 december 20 december 

* Uiterlijk de volgende werkdag na de betaaldatum wordt het salaris op de rekening van 
de militair of burgerambtenaar bijgeschreven.
** Heeft u een buitenlands rekeningnummer? Dan kan het wat langer duren voordat het 
geld op uw rekening staat. Het hangt af van het land en uw bank. 

Onderzoek Veteranenombuds-
man naar gemeentelijke 
invulling Veteranenwet

"Het is nu niet duidelijk hoe gemeenten de erkenning, waardering en 
bijzondere zorgplicht naar veteranen oppakken”, aldus Veteranenombuds-
man Reinier van Zutphen. “Of een gemeente invulling geeft aan de 
Veteranenwet, is nu vaak afhankelijk van een burgemeester of wethou-
der en of die zelf ook veteraan is, of veteranen in zijn of haar directe 
omgeving kent.”.

Taak en verantwoordelijkheid gemeenten
Het bureau van de Veteranenombudsman in Den Haag, ontving hierover 
de laatste tijd “signalen en klachten van veteranen”. Maar ook van instel-
lingen die de belangen van veteranen behartigen. Gemeenten zijn, zo 
blijkt in veel gevallen, onbekend met de Veteranenwet en weten niet of 
en wat er van hen wordt verwacht als het aankomt op zorg en onder-
steuning voor en aan veteranen.  

Met het onderzoek dat inmiddels loopt, wil de ombudsman “in kaart 
brengen wat deze taak en verantwoordelijkheden van gemeenten 
inhouden.” Het is immers van belang dat ook op dat overheidsniveau 
het besef leeft “wat erkenning, waardering en de bijzondere zorgplicht 

voor veteranen betekenen”. Men moet weten hoe 
daar “concreet invulling” aan is te geven. 

De Veteranenombudsman laat onderzoeken of en hoe 
gemeenten de zorg en ondersteuning aan veteranen1 in 

hun regio, invullen en uitvoeren. Gebleken is namelijk 
dat gemeenten vaak niet weten dat ze “daarin een rol 

hebben. Daardoor vallen er veteranen tussen wal en 
schip”, constateert de ombudsman.

Ve e l  v e t e r a n e n  i n  g e m e e n t e n  t u s s e n 

w a l  e n  s ch i p

1 Ons land telt ruim 105.000 veteranen. “Als gevolg van hun 

inzet kunnen zij zorg en ondersteuning nodig hebben. Sinds 

2014 biedt de Veteranenwet een wettelijke basis voor de 

erkenning en waardering en de bijzondere zorgplicht van de 

Nederlandse overheid voor deze veteranen.”

1 https://bit.ly/3Z7gOrN
2 https://bit.ly/3GyLECl
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Column van Youth Cl imate Secur ity  Talks 

(Defensity  Col lege,  KIM,  KMA)

Klimaatverandering 
en veiligheid 

Een van de belangrijkste thema’s in 2023, zo niet hét belangrijkste thema, 
wordt de invloed die klimaatverandering heeft op onze veiligheid: militair; 

(geo-)politiek; de directe leefomgeving etc. 

In de komende edities van ACOM Journaal 
wordt dit belicht en geduid in columns 
geschreven door een team van 'Youth 
Climate Security Talks', een initiatief van 
‘defensiejongeren (Defensity College, KIM, 
KMA) die vanuit diverse expertises bezig zijn 
met klimaatverandering en veiligheid’. 
Overigens is dit keer (oh, toeval!) ook de 
column van Fred van Iersel deels gewijd aan 

de relatie tussen de krijgsmacht en klimaat-
verandering.

Aftrap
De aftrap (zie hieronder op pagina 7) wordt 
verricht door LTZ3 Marieke Jacobs, student 
aardwetenschappen die bij Defensity College 
onderzoek doet naar Klimaatveiligheid.

C O L U M N

Youth Climate Security Talks (2021)
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Dat betekende het einde van Troje. 
Troje dat de mooiste vrouw ter 
wereld, Helena, had ontvoerd uit 
Sparta en zo een oorlog had 
ontketend. Afijn, dat verhaal is voor 
een andere keer. Tot op heden gaat 
het Trojaanse Paard de geschiede-
nisboeken in als één van de 
listigste oorlogstactieken ooit. Het 
is u hoogstwaarschijnlijk wel eens 
ter ore gekomen. Maar wist u ook 
dat een Trojaanse waarzegster, 
genaamd Cassandra, al maanden 
waarschuwde voor het paard? En 
dat niemand haar geloofde? 

Bijna dagelijks denk ik aan deze 
Griekse mythe van Homerus. Al 
jaren roepen onder meer weten-
schappers over de desastreuze 
gevolgen van klimaatverandering 
en exploitatie van de aarde. Echter 
bleef het geloof in deze noodroe-
pen uit, om maar niet te spreken 
over het ondernemen van actie om 
klimaatverandering, aardexploitatie 
en alle bijkomende gevolgen te 
minimaliseren en tegen te gaan. 
Zou het in de aard van de mens 
zitten om eerst te zien en dan pas 
te geloven? Eén geluk bij een 
ongeluk: Het verval van de aarde 
vindt geleidelijker plaats dan de val 
van Troje. Na twee jaar waarin 
‘onverwacht’ veel bosbranden, 
overstromingen en heftig weer de 
hele wereld teisterden, in combina-
tie met het ontstaan van de Covid 
pandemie die ons herinnerde aan 
onze globale afhankelijkheid, ging 
er bij de mensheid toch vaag een 
lichtje branden. Langzaamaan 
begon het besef in te dalen dat 
actie cruciaal is om de aarde 

leefbaar te houden.

Ook binnen de Nederlandse 
krijgsmacht riep dit mondiale 
probleem vraagtekens op. Het 
werd namelijk steeds duidelijker 
dat klimaatproblemen vrede en 
veiligheid in zowel binnen- als 
buitenland in gevaar brengen. 
Daarmee ontstond de term 
‘Klimaatveiligheid’, die u ongetwij-
feld veel gaat terugzien komende 
jaren. Zo heeft aanhoudende 
droogte in Noord-Afrika geleid tot 
veel regionale conflicten en 
oorlogen en zou het smelten van 
het Arctische gebied kunnen 
zorgen voor conflicten door strijd 
om grondstoffen en handelsroutes. 
En vergeet niet de talloze bosbran-
den, overstromingen en extreme 
temperaturen die massaverplaat-
singen van klimaatvluchtelingen tot 
gevolg kunnen hebben en daarmee 
de kans op onrust en conflict 
vergroten.

De Nederlandse krijgsmacht werd 
ruim 200 jaar geleden opgericht 
‘ten behoeve van de verdediging 
en ter bescherming van de 
belangen van het Koninkrijk, 
alsmede ten behoeve van de 
handhaving en de bevordering van 
de internationale rechtsorde’, zoals 
beschreven in de Grondwet. Zou 
dit, nu de impact van klimaatveran-
dering op veiligheid steeds 
duidelijker wordt, niet hét moment 
zijn om de hedendaagse focus te 
verruimen en klimaatverandering 
hier dominanter in mee te nemen?
En als de krijgsmacht haar heden-
daagse focus wil verruimen en 
dominant wil reageren op klimaat-
verandering, op welke manier? Zou 
Defensie er niet verstandig aan 
doen om zich meer te richten op 
het aanpakken van de wortel van 
de meerderheid van alle conflicten, 
namelijk klimaatverandering, 
grondstofexploitatie en directe 
gevolgen die beide teweeg 
brengen? Uiteraard blijft de 
hedendaagse operationele focus, 
zoals het optreden ín een oorlogs-
situatie, wat vooral symptoombe-
strijding is, ook van belang 
wanneer dit noodzakelijk is. Maar 

zelfs in zo’n situatie kunnen we op 
zijn minst proberen om de grootste 
conflicten voor te zijn. Zo kunnen 
we anticiperen op klimaatvluchte-
lingen, en proberen te identificeren 
waar ter wereld welke klimaatpro-
blemen zorgen voor welke 
conflicten. Ook kunnen we streven 
naar een mindere afhankelijkheid 
van bepaalde grondstoffen, die 
hedendaags veel waard zijn, en in 
het Arctische gebied te vinden zijn, 
om zo potentiële conflicten om 
grondstoffen te vermijden. 
Daarnaast kan Defensie, als 
grootverbruiker van energie, haar 
CO2 uitstoot terugdringen, om 
verdere opwarming tegen te gaan. 
En tot slot zou de aanpassing van 
vastgoed, materiaal en training van 
personeel aan de onontkoombare 
gevolgen van klimaatverandering 
handig kunnen zijn om operationeel 
inzetbaar te blijven.
Geen verandering zonder eerst 
verheldering van het probleem. 
Daarom zal de Youth Climate 
Security Talks, een initiatief van 
jongeren vanuit Defensity College, 
KIM en KMA, die actief zijn op het 
gebied van klimaatveiligheid, 
columnsgewijs elke maand een 
bepaald aspect binnen het thema 
‘Klimaatveiligheid’ uitlichten en 
(proberen te) doorgronden.

Dan rest mij nog één ding te 
zeggen. Hopelijk hebben we 
geleerd van de Grieken, en kunnen 
we “eerst zien, dan pas geloven” 
veranderen in “een klein beetje 
zien, dan direct geloven, én 
meteen actie ondernemen”. Laten 
we de krijgsmacht in ieder geval 
voorbereiden op het worst case 
scenario, zodat klimaatrampen en 
de bijbehorende gevolgen niet 
plotseling allemaal tegelijk als 
onverwachte soldaten uit het paard 
van Troje komen rollen. Als de 
Trojanen voor de zekerheid toch 
een kleine eenheid hadden 
achtergelaten bij het listige 
Spartaanse geschenk, hadden we 
wellicht nu nog een stedentrip 
kunnen boeken naar de stad Troje. 
Cassandra zou trots op ons zijn.

Marieke Jacobs

C O L U M N

De verrassende parallel tussen 
Spartaanse soldaten en klimaatproblemen 

Het paard van Troje. Een geschenk van de Spartanen aan de Trojanen als teken dat Troje de 
oorlog had gewonnen. Maar, terwijl de Trojanen zegevierden, klommen daar plotseling, 

vanuit het paard, Spartaanse soldaten die de stadspoorten openden, zodat het op de loer 
liggende Spartaanse leger de feestende stad binnen kon vallen. 
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Een ijkpunt voor ethische 
legitimiteit is het katholiek sociaal 
denken. Interessante hieraan is 
dat dit van begin tot eind een 
internationaal perspectief 
hanteert op sociale vragen. 

Het katholiek sociaal denken over 
de inrichting van politiek en 
samenleving is door paus 
Franciscus geactualiseerd. In zijn 
encycliek LaudatoSi (2015) legde 
hij een ethische basis voor 
klimaatbeleid op tafel bij de 
VN-conferentie in Parijs. Hij liet 
daarin zien dat ecologische 
vraagstukken enerzijds en sociale 
vraagstukken als armoedebestrij-
ding anderzijds niet meer 
gescheiden kunnen worden. In 
diezelfde encycliek roept hij de 
politiek op sterker te reageren op 
knelpunten in natuur-, milieu- en 
klimaat. Hij spreekt dan van de 
‘zwakte’ van de reactie. 

Politiek laat zich te gemakkelijk 
instrumentaliseren door de 
economie, door te veel aandacht 
voor kortzichtig eigenbelang en 
winsten op korte termijn en te 
weinig voor gerechtigheid. In de 
encycliek bepleitte paus Francis-
cus dan ook dialogen met 
internationale en nationale 
politiek, bedrijfsleven, en maat-
schappelijke organisaties – even-
als een dialoog tussen wereldreli-
gies over deze maatschappelijke 
thema’s. 

In oktober 2020 publiceerde Paus 
Franciscus zijn tweede ´sociale´ 
encycliek: Fratelli Tutti. Hiervan is 
het belangrijkste thema de 
mondiale solidariteit met de 
meest kwetsbaren, vooral 
migranten. De paus geeft hier 
een uitleg van de parabel van de 

barmhartige Samaritaan. Niet wij 
kiezen van wie we de naasten 
willen zijn, maar het is de situatie 
van de meest kwetsbaren die ons 
maakt tot hun naasten. Dit is dus 
een kanteling van het perspectief 
op wat naastenliefde betekent: 
we kiezen niet onze naasten in 
een welfare actie - de naaste is 
de maatstaf voor ons handelen, 
en meer dan dat: ons handelen 
tegenover de naasten bepaalt wie 
wij zijn in Gods ogen: verantwoor-
delijke mensen of onverschilligen. 

Een van de vele opmerkelijke 
stukken uit Fratelli Tutti gaat over 
de doodstraf en over oorlog: 
taken van overheden. De paus 
wijst de doodstraf af, omdat elk 
mens een onaantastbare waardig-
heid heeft die we moeten 
eerbiedigen. 
Wat betreft de oorlog is de paus 
uitermate sceptisch over de 
traditie van ‘rechtvaardige oorlog’. 
Hij wijst er op dat Augustinus – 
een van de bronnen van de 
‘rechtvaardige oorlog in het 
Westers christendom – niet een 
echte theorie van de rechtvaar-
dige oorlog had. Dat klopt: 
Augustinus verwijst er zevenmaal 
naar in zijn totale oeuvre, en dan 
niet als theorie maar als een 
reeds bestaande bron van moraal 
die ook in het christendom is 
opgenomen – via bisschop 
Ambrosius van Milaan (339-397), 
die Augustinus doopte . 
Aan een paus die staat te 
applaudisseren bij oorlogen 
hebben ook militairen niet veel: 
die gooit slechts olie op het vuur, 
zoals momenteel patriarch Kyrill 
van Moskou doet. Als een paus 
of andere hoge geestelijke een 
oorlog publiek ‘rechtvaardig’ 
noemt, maakt hij die oorlog op 

datzelfde moment van een 
rechtvaardige oorlog tot een 
godsdienstoorlog. En we weten 
in onze streken waar dat toe leidt: 
een ideologische verstarring van 
conflicten. 

Toch is het katholiek sociaal 
denken niet pacifistisch: het 
erkent het recht op zelfverdedi-
ging conform artikel 51 van het 
Handvest van de VN. Daaraan ten 
grondslag ligt de erkenning van 
de soevereiniteit van staten 
(sinds 1648), de integrale 
erkenning van de Universele 
Verklaring van de Rechten van de 
Mens (1963) de uitgesproken 
voorkeur voor participatieve 
democratie (sedert 1965). De 
katholieke staatsleer erkent ook 
het geweldmonopolie van staten 
– dit is beter dan de ene mens de 
andere een wolf is. Dat is de 
paradoxale bijdrage van een staat 
aan vrede. Kortom: de kerk pleit 
ervoor oorlog “te vermijden”. Het 
is dan ook logisch dat kardinaal 
Parolin – de ‘nummer 2’ in het 
Vaticaan - in een keynote speech 
voor katholieke NGO’s op 1 
december in Rome vrede en 
veiligheid tot hoogste prioriteit 
verklaarde, gevolgd door solidari-
teit en duurzaamheid. 

De staat: een paradoxale 
bijdrage aan vrede

 
To whom it may concern 

 
I have known Timo Damm since September 2020 in my capacity as Chair for Religion and Ethics in the 
Context of the Armed Forces at Tilburg university, more specifically from my position as an Ilab 
supervisor for Tilburg University’s Outreaching Honors Program. Here I supervised the research project 
“Ethical Challenges in Contemporary Wars”, where Timo was the team leader. Over the course of an 
academic year, Timo demonstrated consistent high motivation and skills, both in the research he was 
doing as well as in his efforts to lead the team.  
 
Timo possesses a wide range of interdisciplinary knowledge, exceptional for his current level of 
education. His ability to apply this knowledge in practical terms was reflected in his contributions to the 
final product of the research product. Passionate about tackling complex issues, he is willing to go above 
and beyond to shed light on a problem from diverse perspectives. He is a creative innovator, capable of 
reinventing himself and his ideas if a changing environment requires it, and has shown himself to be 
resilient in the wake of unstable or changing circumstances such as those induced by the pandemic. His 
rigorous work ethic and strong attention to detail paired with his analytical skills ensure a high quality 
outcome regardless of the task at hand.  
 
In his work, Timo strives for excellence with creativity and attention to detail. The research article Timo 
and his team wrote with input from the Inspector General of the Dutch armed forces I deemed worthy to 
be published in my publication series on religion and security. This is to a large degree attributable to 
Timo’s drive and dedicated work on the project.  
 
Besides his academic skills, Timo stands out with his high interpersonal skills such as leadership and 
mediation, which he strategically employed over the course of the research project to help guide the group 
to the best possible results. In teamwork he is highly dedicated and adaptive, both in the roles of team 
member and team leader. His communication skills and motivation were particularly apparent to me as 
supervisor in his frequent updates on the progress of the project and general consistent communication.  
 
With his international and multidisciplinary experience as well as his diverse skill set, Timo will be a key 
member to any project he partakes in. I therefore strongly recommend him and will gladly respond to any 
questions. 
 
Yours faithfully,  
 
 
Prof. emeritus dr. A.H.M. Fred van Iersel 
Honorary professor at Tilburg School of Catholic Theology; 
CCADD member; co-editor of Ethics and Armed Forces. 
 
Telephone: +31 6 23816815 
Email: fredvaniersel@hotmail.com 

Fred van Iersel

C O L U M N

Militairen hebben in functie op twee manieren met klimaatverandering 
te maken. Allereerst wordt goed klimaat mondiaal een schaars goed 

en daarmee een bron van conflicten en van migratie – situaties waarin 
krijgsmachten worden ingezet. Tegelijkertijd brengen gewapende 

conflicten ook bij legitieme inzet van strijdkrachten vaak schade voor 
natuur, milieu en klimaat met zich mee. 
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O ja, er was ook een dominee 
mee aan boord.

Op zijn tweede reis met de 
Glinthorst, een linieschip van ruim 
43 meter lang met een bewape-
ning van 56 stukken en een 
bemanning van 300 koppen, voer 
Veltkamp onder bevel van kapitein 
Jan van Goor Hinlopen naar Sint 
Eustatius, tegenwoordig een van 
de BES eilanden. De opdracht 
was om koopvaardijschepen te 
beschermen. Ze vertrokken in 
konvooi op 27 januari 1761 vanaf 
de rede van Texel.

Wij volgden in 2015 met de Zr.Ms. 
Van Amstel ongeveer dezelfde 
route naar De West, zij het dat 
Veltkamp een route beschrijft die 
langs de Canarische Eilanden 
voerde. Wij vertrokken 17 mei en 
voeren iets noordelijker, via de 
Azoren. De Glinthorst moest het 
voor de overtocht hebben van de 
passaatwinden en wij van onze 
kruisvaartdiesels.

Vanaf daar ging de reis west-
waarts, de oceaan over. Zíj zetten 
toen zeil op de 1e maart en 
kwamen ten anker op de rede van 
Sint Eustatius op de 23e. Wíj 
zetten koers op de 24e mei en 
kwamen aan bij Sint Maarten op 
de 30e.

Scheepschirurgijn Veltkamp 
beschrijft in zijn Journaal vliegen-
de vissen en dolfijnen en het 
zeilen door het kroos van de 
Sargassozee. Hij schrijft: “In deze 
groente vindt men allerlei soorten 
diertjes, kleine krabbetjes, 
zeekoetjes, slangetjes van allerlei 

soort. Deze groente drijft boven 
op de zee, en groeit in, uit en door 
elkander”. Wij zagen ze ook, 
dolfijnen en vliegende vissen en 
zeewier.

Op Sint Eustatius had Veltkamp 
schildpad gegeten. Die dieren zijn 
tegenwoordig beschermd, maar 
staan op de eilanden soms 
clandestien op het menu. 
Bij een havenbezoek aan Curaçao 
ging ik op zoek naar een Kuminda 
Krioyo, lokale dis. Ik vond een 
restaurant dat leguaan op ’t menu 
had staan, net zó clandestien. 
Daar moest ik natuurlijk heen. De 
uitbater bracht de kaart mondeling 
over. Er stond niets op papier en 
alles ging in vertrouwen. Ik nam 
de Stoba Yuana; gestoofde 
leguaan. 

De ober waarschuwde mij vooraf 
dat je van kluiven moet houden, 
omdat er erg veel kleine botjes en 
beentjes in zitten. Nou, dat kwam 
goed. Alles lijkt uiteindelijk op kip, 
wanneer het ondeskundig 
toebereid is, maar deze leguaan 
smaakte een vleugje naar tropisch 
wild, was genuanceerd gekruid, 
goed gegaard, mals en de pootjes 
hadden weg van kikkerbilletjes, 
een beetje vissig. Ik denk dat 
gestoofde leguaan bedoeld is om 
zo te smaken.

Het journaal van Veltkamp bevat 
voorts beschrijvingen van het 
leven aan boord en van indrukken 
die hij opdeed tijdens havenbe-
zoeken. Zoals ik dat ook steeds 
deed in mijn brieven aan mijn 
geliefde, de kinderen en mijn 
oude moedertje. Op de 1e juli ging 

de Glinthorst ten anker op de rede 
van Texel, na een reis van vijf 
maanden. Onze westreis als 
stationsschip duurde vier-en-een 
halve maand.

Westreizen

Voor mijn vertrek naar ‘De West’ had ik eens bij Het Scheepvaartmu-
seum een moderne uitgave van een journaal gekocht. Het bevat 

verslagen van vier reizen die de dan 28-jarige Joannes Veltkamp als 
scheepschirurgijn in dienst van de admiraliteit van Amsterdam in de 

jaren 1759-1764 maakte. Geheel naar gebruik in die tijd heeft hij zijn 
verhalen geïllustreerd met kleurige tekeningen. Tegenwoordig maakt 

men een foto en schrijft er een verhaaltje bij op Facebook. Hoe 
weinig is er veranderd, behalve de middelen.

M E R K S T E N E N

Thom van der Woude
Krijgsmachtaalmoezenier
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In 2023 iedereen bezig 
met medezeggenschap

Afgelopen jaar kon een aantal verkiezingen niet 
doorgaan omdat zich minder kandidaten 
hadden gemeld dan het minimum aantal 
zetels. 

Gevolg is dat het MC-werk over minder 
mensen verdeeld moet worden. De MC-leden 
kunnen dan niet meer dat doen wat ze willen 
doen voor de achterban en de eenheid. Of ze 
doen het wel maar ten koste van eigen tijd. 
Het is beter als de MC zoveel mogelijk leden 
heeft en dat zoveel mogelijk medewerkers 
bij de eenheid actief zijn samen met de MC. 
Hoe zou dat kunnen? 

Allen actief voor de MC: iedereen kandi-
daat

Een idee om altijd genoeg kandidaten te 
hebben voor de medezeggenschapscommissie 
is:iedereen bij de eenheid stelt zich kandidaat.
Na de verkiezingen zijn de gekozen kandidaten 
lid. Als ze niet meer beschikbaar zijn, wordt de 
volgende op de kandidatenlijst officieel lid. Zo 
kan het de hele zittingsperiode van de MC van 
2 of 4 jaar doorgaan. Degenen die wel 
kandidaat waren maar niet de hele functie van 
MC’er willen doen, worden bij de MC betrok-
ken als werkgroepslid. 

Op die manier is de MC altijd gevuld en krijgen 
medewerkers die zich niet direct beschikbaar 
zouden stellen ook een kans om te ervaren 
wat een MC-(lid) allemaal kan doen/doet. 
Op die manier is de MC ook altijd met het 
maximale aantal leden gevuld, waardoor de 
taken meer verdeeld kunnen worden. Vele 
handen maken licht werk. 

Allen actief voor de MC: iedereen paar 
keer per jaar bij MC-bijeenkomst

Het contact met degenen die niet in de MC of 
een werkgroep van de MC zitten, de achter-
ban, kan worden onderhouden door elke 
sub-eenheid een aantal keer uit te nodigen 
voor een bijeenkomst met de MC. De mede-
werking van het Hoofd Diensteenheid (HDE) is 
hiervoor nodig, opdat de leidinggevenden 
ruimte maken in de bedrijfsvoering voor de 
bijeenkomsten. Op die manier kan iedereen bij 
de bijeenkomsten aanwezig zijn. Tijdens de 
bijeenkomsten worden de projecten van de 
medezeggenschap toegelicht, krijgen alle 
medewerkers de gelegenheid om hun 
opmerkingen, ideeën en wensen met betrek-
king tot het werk uit te spreken. 

Tijdens de bijeenkomst worden de manieren 
om contact op te nemen met de medezeggen-
schap besproken. Contactgegevens worden 
verspreid. Na de bijeenkomst is er voor 
iedereen de gelegenheid om apart met de 
medezeggenschap te spreken. Daarvoor 
blijven één of enkele MC leden de rest van de 
dag bij de eenheid. Na de dag van de bijeen-
komst gaat de MC met de besproken onder-
werpen aan de slag, de onderwerpen van de 
medewerkers en de andere onderwerpen van 
de MC.

De MC koppelt de voortgang van de onderwer-
pen terug aan de medewerkers via nieuwsbrie-
ven, mails of anderszins totdat de volgende 
bijeenkomst plaatsvindt.
De MC vraagt een of enkele medewerkers om 
de MC in de tussentijd op de hoogte te 
houden van het reilen en zeilen van de 
sub-eenheid.

Allen actief voor de MC: hulp Hoofd 
Diensteenheid

Voor het uitvoeren van het plan is de hulp van 
het Hoofd Diensteenheid noodzakelijk. Het 
HDE steunt in het voorbeeld de MC door 
leidinggevenden ruimte te laten maken in de 
bedrijfsvoering voor een aantal medezeggen-
schapsbijeenkomsten per jaar. Het HDE brengt 
een aantal keer per jaar de medezeggenschap 
onder de aandacht bij iedereen in de eenheid 
door zelf tijdens bijeenkomsten met de 
medewerkers het belang en de winst van de 
medezeggenschap te communiceren. Daar-
naast is het goed als het HDE de medezeggen-
schap in berichten en nieuwsbrieven noemt. 

Het HDE laat de leidinggevenden ruimte 
maken in de bedrijfsvoering om MC-bijeen-
komsten te houden. De winst voor het HDE is 
een goed functionerende medezeggenschap. 
Bij een goed functionerende medezeggen-
schap worden zaken bij de eenheid gezamen-
lijk besproken en op gezamenlijk gedragen 
wijze uitgevoerd en/of opgelost. Iedereen bij 
de eenheid is op zijn/haar manier betrokken 
geweest bij de zaken van de eenheid. Niet 
altijd zal iedereen het met elkaar eens zijn, 
maar het begrip voor de uitvoering van 
maatregelen zal er wel zijn.

Ambitieus: verbetering voor iedereen en 
de eenheid

De voorgaande ideeën over iedereen kandidaat 

Voor de medezeggenschapscommissies (MC’s) bij Defensie zijn meer 
kandidaten nodig. Een MC mag tussen een minimum en maximum aantal 
leden hebben. Vaker zit een MC op het minimum of net daarboven. 
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voor de MC en per jaar een aantal 
medezeggenschapsbijeenkomsten 
bij alle sub-eenheden en bijeen-
komsten met het HDE bij de 
eenheid als geheel, zijn ambitieus. 
Niet iedereen zal lid willen worden 
van de MC, er zal minder makkelijk 
tijd vrij te maken zijn om bijeen-
komsten te houden met het tekort 
aan personeel. Het is de inspan-
ning waard. Het verhogen van 
kandidaten voor de MC en 

werkgroepen bij de MC, het 
vergroten van het contact van de 
achterban met de MC en het 
contact van de HDE met de 
achterban zal alle medewerkers 
ten goede komen. Dit geldt ook 
het reilen en zeilen bij de eenheid, 
het functioneren van de eenheid.

Samen maken medewerkers, HDE 
en MC 2023 een goed jaar voor de 
medezeggenschap.

Minder stoken om de energiekosten te drukken en tegelijkertijd de kou proberen buiten te 
houden, kan betekenen dat er minder geventileerd wordt op het werk en thuis. Als te weinig 

gelucht wordt, kan dat voor schimmel zorgen. 

Arbeidsomstandigheden

Pas op voor 
schimmel op het werk en thuis

Nare effecten van schimmel 
voor de mens

Schimmels op muren, plafonds en 
materialen ziet er niet alleen slecht 
uit, je kunt door die schimmels last 
krijgen van:
Keelpijn, niezen en hoesten, een 
verstopte neus, piepende ademha-
ling en benauwdheid.
Als je allergisch bent dan kun je 
sneller en vaker last krijgen van de 
genoemde klachten.
Heeft iemand al astma of andere 
longklachten dan kunnen deze 
verergeren. Kortom schimmels in 
de ruimte waar je bent op het 
werk of elders is niet goed voor je 
gezondheid. Daarom moet 
schimmelvorming worden 
voorkomen.

Hoe merk je dat er te veel vocht 
is in een gebouw?

De goede luchtvochtigheid ligt 
tussen de 30 en 70%. Vraag uw 
Arbo-deskundige of de beheerder 
van het gebouw om metingen te 
doen naar de luchtvochtigheid in 
de ruimtes. De deskundige zal 
daar een hygrometer voor gebrui-
ken.

Hoe kun je zonder hygrometer al 
een idee krijgen of het te vochtig is 
in een ruimte?
De ruimte is zeer waarschijnlijk te 

vochtig als er een muffe of 
bedompte lucht hangt; als er 
sprake is van vochtplekken op 
muren of elders in de ruimte; als 
condens aan de binnenkant van de 
ramen staat; als schimmelplekken 
zichtbaar zijn of als er sprake is van 
rottend hout.

Adviezen 
De volgende adviezen worden 
gegeven over hoe schimmel 
verwijderd kan worden en hoe 
schimmel voorkomen kan worden. 
Gaat het om een ruimte van 
defensie dan komt de beheerder 
van het gebouw of de Arbodes-
kundige langs voor controle en 
adviezen. Gaat het om een ruimte 
thuis dan kan bij de GGD naar 
informatie worden gevraagd. Op 
de website van de GGD en ook 
van het RIVM is informatie over 
schimmel in binnenruimtes te 
vinden.

Voor het aanpakken van al 
aanwezige schimmel wordt het 
volgende geadviseerd:
•  Schimmel op steen of beton 

kan (meestal) verwijderd 
worden. Dat doet men door de 
schimmel met soda in water 
weg te borstelen, de plek goed 
af te drogen en verder te laten 
drogen.

•  Schimmel op hout, kit of gips 
zit heel waarschijnlijk door het 
hele materiaal. Het is dan 
alleen te verwijderen door het 
hout, kit of gips in zijn geheel 
(een ruime rand om de 
schimmelplek) te vervangen. 

Schimmel ontstaat eerder in 
een koude ruimte 

In een koude ruimte ontstaan 
eerder schimmels. Zorg er daarom 
voor dat de ruimte niet te koud is. 
Voor de meeste gebouwen geldt 
tijdens werktijden een adviestem-
peratuur van minimaal 18°C en 
voor buitenwerktijden een 
minimale temperatuur van 15°C. 
Zorg dat de verwarming ongehin-
derd warmte kan afgeven. Is er 
nog sprake van verwarmingsele-
menten, zorg ervoor dat er geen 
meubels vlak voor staan of 
raambekleding tegenaan hangt.

Tot slot 
Ook als de 
vochtigheid in 
de ruimte goed 
is, is het 
verstandig deze 
in verschillende 
periodes in het 
jaar te laten 
meten.
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Nadere afspraken over 
moment van invoering 
TOD achteraf 

Defensie en de vakbonden hebben in de Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid (WG 
AP) afspraken gemaakt om de problematiek rond de vertraagde invoering van de 

Toelage Onregelmatige Dienst (TOD) versneld op te lossen. 

In de novembereditie van ACOM 
Journaal (AJ#11-22) hebben wij 
onder meer bericht dat Defensie er 
niet in zou slagen de TOD, zoals 
deze is afgesproken en vastgelegd 
in het Arbeidsvoorwaardenakkoord 
2021-2023, tijdig uit te voeren. Met 
andere woorden het ‘oplijnen’ per 
1 januari 2023 van de TOD voor 
militairen met de systematiek die 
geldt voor burgerpersoneel, zou 
niet worden gehaald.  

Defensie voerde aan dat de 
noodzakelijke aanpassingen in de 
IT-systemen en in de bedrijfsvoe-
ring zo omvangrijk en gecompli-
ceerd zijn, dat een verantwoorde 
invoering per 1 januari 2023 niet 
mogelijk is. 

Oplossingsscenario’s
In de vergaderingen van de WG AP 
van 3 november en 13 december 
jl. zijn diverse oplossingsscenario’s 
besproken waarbij de volgende 
afspraken zijn gemaakt. 
 
•  De huidige TOD-systematiek 

voor militairen blijft voorlopig in 
stand en de TOD-bedragen 
worden per 1 januari 2023 
verhoogd met 5% voor iedereen 
die een (basis)rooster heeft 
waarop een TOD berekening van 
600 tot en met 3000 punten van 
toepassing is;

•  Roosters waarvoor een TOD-
berekening van toepassing is 
boven de 3000 punten, zijn van 
deze verhoging uitgezonderd. 
Dit is gedaan om te voorkomen 
dat de TOD-bedragen voor een 
dergelijk puntenaantal hoger 

komen te liggen dan wat in de 
toekomst voor dit TOD-niveau zal 
gaan gelden; 

•  Iedere militair die onregelmatige 
diensten draait, dat vertaald in 
een (basis)rooster neer zou 
komen op een TOD-berekening 
van 1 tot en met 599 punten, 
krijgt per 1 januari een vergoe-
ding van 78 euro bruto per 
maand. Indien voor deze 
onregelmatigheid nog geen 
roosters beschikbaar zijn zullen 
daarvoor roosters door het HDE 
en MC worden vastgesteld;

•  Partijen werken zo spoedig 
mogelijk de TOD-afspraak zoals 
gemaakt in het AV akkoord 
2021-2023 uit. Zodra deze 
uitwerking is afgerond wordt de 
nieuwe TOD-regeling met 
terugwerkende kracht tot en 
met 1 januari 2023 ingevoerd; 

 
•  Militairen die op grond van de 

nieuwe TOD-regeling een hogere 
aanspraak zouden hebben gehad 
dan zij vanaf 1 januari 2023 
ontvangen, krijgen alsnog het 
verschil uitbetaald;

 
•  Militairen die op grond van de 

nieuwe TOD-regeling een lagere 
aanspraak zouden hebben gehad 
dan zij vanaf 1 januari 2023 
ontvangen, hoeven het verschil 
niet terug te betalen. 

 
Tevens is afgesproken dat 
Defensie van iedere medewerker 
per 1 januari 2023 diens daadwer-
kelijk gewerkte uren gaat bijhou-
den en dat deze worden vastge-

legd. Het betreft hier een 
wettelijke verplichting die voort-
vloeit uit de Arbeidstijdenwet. 

Tot op heden was dit niet overal 
goed ingeregeld binnen de 
bedrijfsvoering van Defensie. Het 
registreren en vastleggen van de 
gewerkte uren vanaf 1 januari is 
tevens benodigd om straks bij de 
invoering van de nieuwe TOD deze 
op basis van het daadwerkelijk 
gelopen rooster (achteraf) te 
kunnen uitbetalen.

Actual i te i ten Sectorover leg Defensie  (SOD)

S O D

12



Ter verduidelijking: in het AVW-
akkoord is afgesproken dat de 
nieuwe tegemoetkoming WWV 
vanaf 1 juli 2022 zou worden 
ingevoerd. Omdat de nieuwe 
tegemoetkoming pas vanaf 1 
december 2022 door Defensie kon 
worden uitgevoerd, krijgen 
medewerkers die een te lage 
tegemoetkoming hebben ontvan-
gen met terugwerkende kracht 
een nabetaling over de periode 
vanaf 1 juli 2022 tot en met 30 
november 2022.
Deze nabetaling is gebaseerd op 
het verschil tussen de oude en de 
nieuwe tegemoetkoming WWV en 
mede afhankelijk van het aantal 
reisdagen dat in het persoonlijk 
werkrooster is opgenomen voor 
de periode vanaf 1 juli 2022 tot en 
met 30 november 2022. Medewer-
kers die over bovenstaande 
periode te veel tegemoetkoming 
WWV hebben ontvangen hoeven 
dat overeenkomstig de afspraak in 
het AVW-akkoord niet terug te 
betalen.

Verschillende doelgroepen
Door het grote aantal wijzigingen 
dat momenteel plaatsvindt in de 
uitvoering bij Defensie heeft het 
ministerie ons medegedeeld dat 
niet alle nabetalingen binnen het 
WWV in één keer zullen worden 
uitgevoerd. Defensie heeft dan ook 
aangegeven een splitsing te 
maken in twee doelgroepen.
 • Eerste doelgroep
De eerste doelgroep betreft een 
groep van ongeveer 2300 mede-
werkers die de nabetaling van het 
WWV bij het salaris van december 
jl. heeft ontvangen. Het betreft hier 
de medewerkers die voor de 

periode van 1 juli tot 30 november 
gebruik hebben gemaakt van de 
mogelijkheid om de reiskosten 
middels het cafetariamodel uit te 
ruilen. Om te voorkomen dat deze 
medewerkers met terugwerkende 
kracht alsnog de onbelaste 
vergoeding tot 19 cent per 
kilometer ontvangen en daarbij 
tevens het voordeel hebben 
ontvangen van het uitruilen over de 
“oude” WWV-vergoeding, heeft 
Defensie dit hersteld bij het salaris 
van december. 

Dat betekent dat deze groep over 
de periode 1 juli 2022 tot en met 
30 november 2022 netto 19 cent 
per kilometer ontvangt en dat het 
voordeel dat is ontvangen bij het 
uitruilen, bij de uitbetaling van het 
salaris in december is hersteld. De 
wijze waarop dit door Defensie is 
uitgevoerd en zichtbaar werd op de 
loonstrook van december heeft de 
nodige vragen opgeroepen. De 
indruk ontstond namelijk dat het 
verschil tussen de oude en nieuwe 
tegemoetkoming WWV belast was 
uitbetaald. Dit is echter niet het 
geval. Het belaste deel betreft de 
herstelbetaling van hetgeen in 
november is uitgeruild middels het 
cafetariamodel. Als dit niet had 
plaatsgevonden had deze doel-
groep met terugwerkende kracht 
vanaf 1 juli tot 1 november de 
nieuwe onbelaste tegemoetko-
ming WWV van 19 cent per 
kilometer ontvangen en tevens het 
voordeel van het uitruilen. Mocht 
bovenstaande bij u hebben 
plaatsgevonden dan adviseren wij 
u om goed te kijken of alles tegen 
het juiste belastingtarief is 
gebeurd. Als lid van de ACOM kunt 

u altijd gebruikmaken van onze 
Belastingservice die u ook voor de 
belastingaangifte over 2022 graag 
behulpzaam is.
• Tweede doelgroep
Naast deze doelgroep is er dan 
nog een tweede doelgroep 
bestaande uit de overige mede-
werkers. Deze medewerkers, zo 
heeft Defensie ons medegedeeld, 
ontvangen de nabetaling van het 
WWV pas in mei 2023. De ACOM 
heeft er beeld bij dat e.e.a. niet 
gelijktijdig kan worden doorge-
voerd om uitvoeringsproblemen te 
voorkomen. Zeker als we in 
beschouwing nemen de diverse 
zaken die momenteel in uitvoering 
worden gebracht bij Defensie. 
Denk aan het nieuwe salarisge-
bouw, de regeling verminderd 
pensioenperspectief en ook het 
nieuwe WWV. Maar om voor de 
betrokken doelgroep de nabetaling 
over de periode 1 juli 2022 tot en 
met november 2022 pas in mei 
2023 te laten plaatsvinden is niet 
onze keuze. Het is helaas in dit 
specifieke geval niet anders. 

In de afgelopen periode hebben wij vaak vragen van leden ontvangen over de nieuwe 
tegemoetkoming woon- werkverkeer (WWV) zoals deze is overeengekomen in het 

arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023 (AVW-akkoord).

Nabetaling tegemoetkoming 
woon-werkverkeer

S O D
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Indien u tot de tweede doelgroep 
behoort ontvangt u begin dit jaar 
van Defensie meer informatie over 
de nabetaling. Wij adviseren u 
derhalve om goed de berichtge-
ving op het intranet te volgen en 
indien wij meer informatie van 
Defensie ontvangen zullen wij u 
zoals gebruikelijk via onze website 
alsmede via ACOM Journaal op de 
hoogte houden van deze informa-
tie. Mocht u voor 1 mei Defensie 
verlaten dan is ons advies om 
contact met ons op te nemen 
zodat we met u kunnen monitoren 
of de nabetaling op de juiste wijze 
gaat plaatsvinden.

Nieuwe aanvraag WWV-verkeer
Eerder hebben wij u er al op 
gewezen dat u voor 9 december 
een nieuwe aanvraag WWV diende 
in te dienen middels PeopleSoft 
Selfservice. Deze nieuwe aanvraag 
moest ook door uw lijnmanager 
tijdig worden geaccordeerd zodat 
deze bij het salaris van december 

kon worden uitbetaald. Heeft u 
deze aanvraag nog niet ingediend 
dan kunt u dit alsnog doen. Dat 
kan in PeopleSoft Selfservice, alle 
apps, huisvesting en reizen en daar 
de keuze maken voor woon- werk-
verkeer.

Berekening tabelvergoeding 
dagelijks reizen

Er kwamen ook verschillende 
vragen bij ons binnen over het 
toegekende bedrag van de 
tabelvergoeding bij dagelijks 
reizen. Blijkbaar is de berekening 
niet voor iedereen duidelijk en 
daarom hierbij nogmaals een uitleg 
hoe de tabelvergoeding van het 
WWV bij dagelijks reizen met 
eigen vervoer tot stand komt. 

Zoals in het AVW-akkoord overeen-
gekomen komt u bij een enkele 
reisafstand van minimaal 11 km tot 
maximaal 94 km in aanmerking 
voor tabel tegemoetkoming van 
19 cent per kilometer. Conform het 

handboek loonheffing wordt bij 
een tabelvergoeding uitgegaan van 
214 werkdagen per jaar. Hierbij is 
rekening gehouden met verlof, 
ziekte etc. Indien u bijvoorbeeld 
dagelijks een enkele reisafstand 
van 25 kilometer aflegt ontvangt u 
dus een vergoeding van:

(25km*2)*0,19*214/12= € 169,42. 
Deze vergoeding is bij 5 reisdagen. 
Indien u bijvoorbeeld 3 dagen reist 
bedraagt de vergoeding 
€ 169,42/5*3= € 101,65.

Het gaat dan o.a. om de operatio-
nele inzet aan de oostgrens, het 
extra werk als gevolg van de 
leveranties van materieel en het 
geven van militaire trainingen. Het 
grote aantal vacatures doet zich 
hierbij duidelijker voelen dan ooit. 
Omdat deze extra werkdruk het 
komende jaar blijft bestaan, krijgt 
het personeel in maart de extra 
beloning bij het salaris uitgekeerd.

Het genoemde bedrag geldt bij 
een aanstelling van 38 uur per 
week. Medewerkers met een 
aanstellingsvorm van minder dan 
38 uur per week ontvangen een 
uitkering naar rato van de deeltijd-
factor. Voor mensen met meerdere 
aanstellingsvormen geldt dat zij 
maximaal 300,- euro netto per 
persoon ontvangen.

Deze bijzondere beloning:
- Bedraagt 300 euro netto.
- Geldt voor actief dienend   
 Defensiepersoneel, burgers en  
 militairen, dat in dienst is op 25  
 december 2022.
- Is naar rato van de gewerkte   
 uren voor militairen die op 25   
 december 2022 een aanstelling  
 hebben als reservist, en tussen  
 1 januari 2022 en 25 december  
 2022 met aanspraak op bezoldi- 
 ging in werkelijke dienst zijn   
 geweest.

S O D

Bijzondere beloning voor 
Defensiepersoneel

Het actief dienende defensiepersoneel krijgt in maart een bijzondere beloning van 300 euro netto 
uitgekeerd. Minister van Defensie Kajsa Ollongren, staatssecretaris Christophe van der Maat en de 
vakbonden zijn dit op 23 december jl. overeengekomen omdat de oorlog in Oekraïne ook komend 

jaar een zware wissel zal trekken op de gehele Defensieorganisatie en haar mensen. 
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‘CDS zonder beleidsmatige 
verantwoordelijkheid is in strijd met 
het wezen van defensie’ 

“Defensie moet grondig op de schop om de grote toekomstige uitdagingen het hoofd te 
kunnen bieden. Met de huidige organisatie van het ministerie en gezien de keuzes die worden 
gemaakt, gaan we de problemen niet oplossen. Bovendien krijgen we zeker geen krijgsmacht 

die wil wat de NAVO wil, - en in de verste verte geen krijgsmacht die haar grondwettelijke 
taken aankan.” Aan het woord is luitenant-generaal b.d. Mart de Kruif van 2011 tot 2016 actief 

als Commandant Landstrijdkrachten (C-LAS). 

De Kruif (64) wil niet te boek staan als 
somberman, maar hij maakt zich “hartstikke 
zorgen” over onze krijgsmacht. “Als de 
oorlog in Oekraïne ons iets inpepert is dat je 
als krijgsmacht in alle domeinen je manne-
tje moet staan. Maar uiteindelijk wordt het 
gevecht beslist op de grond, in de loopgra-
ven. Een oorlog gaat tussen mensen. Het 
grote verschil tussen het Oekraïnse en het 
Russische leger is het leiderschap en de 
motivatie van de mensen, - daar gaat het 
om.”
 
Volgens De Kruif negeren we in Nederland 
deze indringende lessen. Nederland schuift 
daarbij de gegronde eisen van de NAVO 
terzijde. “Veel specialisten zijn tot de 
conclusie gekomen dat wij bouwen aan een 
verkeerde krijgsmacht. Maar wij negeren 
dat”, stelt de oud-CDS met bezorgde 
ergernis vast. 
“Voor alle duidelijkheid: ik heb niets tegen 
meer F-35’s en meer Reapers maar het feit 
dat de NAVO al langer dan vijf jaar achter 
elkaar zegt: “Jullie hebben meer gevechts-
troepen op de grond nodig, Je hebt meer 
logistiek nodig en meer gevechtssteun”, dat 
kun je niet wegdoen met “dat doen de 
Duitsers voor ons”, - zo werkt dat niet. Dat 
is een soort ‘balletje, balletje’ spelen met de 
Duitsers maar de NAVO trapt daar niet in. 
Wij doen in mijn ogen de verkeerde 
dingen.”

Besturingsmodel klopt van geen kanten

De oorzaak van deze betreurenswaardige 
ontwikkelingen bij de krijgsmacht ligt in 
“ons besturingsmodel dat van geen kanten 
klopt”, legt de generaal b.d. de vinger op de 
zere plek. Defensie zucht en steunt sinds 
jaar en dag onder een “centralistisch 
besturingsmodel”. Een besturingsmodel 
waarbij mensen “die niet zijn opgegroeid in 
het vak en de ‘defensiepassie’ missen” de 
dienst uitmaken. De Kruif illustreert zijn 

stelling met “een simpel voorbeeld. Ik vind 
niet dat de Commandant der Strijdkrachten 
(CDS)1 per se iets moet weten van tanks, 
F-35’s of onderzeeboten. Als de minister 
heeft bepaald wat de krijgsmacht moet 
kunnen, komt de CDS in actie. Zijn taak is 
dan om het beschikbare en toereikende 
budget voor de komende plantijd te 
verdelen over de commandanten van de 
OPCO’s en vaststellen wat ze geacht 
worden daarmee te kunnen doen. De 
commandanten kunnen eventueel dan 
‘slimme plannen’ maken waardoor ze geld 
besparen dat ze kunnen houden. Kortom, 
het is bijvoorbeeld de Commandant 
Landstrijdkrachten die dan bepaalt of hij 
tanks nodig heeft. Zo stuur je op lange 
termijn en we zijn dan ook direct af van die 
idiote concurrentiestrijd op ‘het Plein’ : 
‘Graai maar raak voor een knaak’; ‘Maak 
elke behoefte zo groot mogelijk’. 
Je zet dan de commandanten van de 
OPCO’s, de specialisten, in hun verantwoor-
delijkheid, - zet je in hun kracht. Kijk, de 
algemeen directeur van een ziekenhuis, 
zegt ook niet tegen een hartchirurg of een 
KNO-arts wat die moet doen maar hij 
vertrouwt op het vakmanschap waarvoor ze 
zijn ingehuurd. Dat is wat wij weer moeten 
gaan doen.”

Zo’n ingrijpende (be)sturingswijziging, heeft 
ook verreikende gevolgen voor de inrichting 
en organisatie van het ministerie van 
Defensie. “We moeten weer uitvoeringsge-
richt worden”, benadrukt De Kruif. “Het 
binnenhalen van al die mensen om bijvoor-
beeld de uitbreiding te accommoderen, 
levert niets op, het is geen gevechtskracht, 
het is een gemiste kans. De organisatie 
moet uitvoeringsgericht zijn met de focus 
op de vlieger, de matroos, de soldaat. Een 
uitvoeringsgerichte organisatie geeft aan 
wat ze moeten doen en vraagt direct ook 
wat ze nodig hebben om de opdrachten te 
kunnen uitvoeren. Maar het systeem wat 

I N T E R V I E W
Voormal ig  C-LAS Mar t  de Kruif : 

‘Naïv i te i t  brengt  geen vei l igheid,  het  brengt  a l leen maar  spi j t ’

1 De Commandant der Strijdkrachten is de belangrijkste militaire adviseur van de minister. Hij stuurt de commandanten aan van de Marine, Landmacht, 

Luchtmacht, Defensie Materieel Organisatie, Defensie Ondersteuningscommando, Defensie Cyber Commando en Special Operations Commando.
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I N T E R V I E W

2 Het Directoraat-Generaal Beleid (DGB) ontwikkelt visie, strategie en plannen voor Defensie. Het zorgt voor samenhang in het Defensiebeleid op het 

gebied van: operatiën, internationale en nationale samenwerking, personeel en militaire gezondheidszorg, materieel, vastgoed, omgeving, facilitair, 

duurzaamheid, besturen, beveiliging, inkoop en afstoting, informatievoorziening en informatietechnologie (inclusief cyber en data) en veiligheid. Dit beleid is 

de schakel tussen politiek en uitvoering. Op basis van zorgvuldige afwegingen legt het DGB duidelijke keuzes voor aan de politieke leiding. (Bron: Defensie)

3 Het ministerie van Defensie waarvan het leeuwendeel van de Bestuursstaf gevestigd is aan Plein 4, ‘s-Gravenhage. De Bestuursstaf maakt het beleid voor 

het ministerie van Defensie. Het stuurt het departement op hoofdlijnen aan, verdeelt het Defensiebudget en controleert de uitgaven. De commandanten 

van de krijgsmachtdelen zorgen dat het beleid van de Bestuursstaf wordt uitgevoerd. De Bestuursstaf adviseert de minister ook als lid van het kabinet. De 

minister is verantwoordelijk voor het algehele beleid van Defensie. De ambtelijke leiding ligt in handen van de secretaris-generaal. Bij de Bestuursstaf zijn 

circa 2.000 burgers en militairen werkzaam. (Bron: Defensie)

we nu hebben met het Directo-
raat-Generaal Beleid2 en mensen 
die geen kennis en ervaring met 
defensie hebben maar die wel 
gaan bepalen wat voor middelen 
we moeten hebben, is volstrekt 
geen systeem dat leidt tot een 
betere defensie.”

Waterhoofd Bestuursstaf
Met name het alsmaar uitdijende 
“waterhoofd op het Plein” baart 
de luitenant-generaal b.d. grote 
zorgen. Het in omvang toenemen-
de waterhoofd van de Bestuurs-
staf3 die, zo lijkt het, zichzelf met 
steeds meer taken belast, - taken 
die in feite bij de (onder)comman-
danten horen te liggen. “Steeds 
meer controle op de uitvoering, 
steeds minder ruimte en vrijheid 
laten aan de ondercommandan-
ten; ik maak mij daar vreselijk 
zorgen om. Een CDS die geen 
enkele beleidsmatige verantwoor-
delijkheid meer heeft en alleen 
maar de uitvoering doet, vind ik 
fundamenteel in strijd met het 
wezen van defensie.”

“De Commissie Opperbevelheb-
berschap ofwel de Commissie 
Franssen, was daar in 2002, heel 
duidelijk over, geloof ik, toen ze 
onder meer de aanbeveling deed 
Defensie aan te sturen door een 
driehoek. De minister is politiek 
verantwoordelijk, ‘doet’ het 
politieke deel en bepaalt wat de 
krijgsmacht moet doen; de CDS, 
de militair verantwoordelijke, 
geeft aan hoe de krijgsmacht de 
haar opgedragen taken gaat 
uitvoeren; de secretaris-generaal 
is verantwoordelijk voor de 
ambtelijke ondersteuning. De 
CDS bepaalt vanuit zijn positie 
wat de OPCO’s de komende 
vijftien jaar moeten kunnen en hij 
geeft daaraan sturing. Maar hij 
geeft ook de vrijheid, middelen, 
het budget en de tijd aan zijn 
ondercommandanten. Daardoor 
ontstaat een heel andere dyna-
miek. Daardoor krijg je meer 
creativiteit, vernieuwing, innovatie 
en wordt de weg vrijgemaakt voor 

meer samenwerking. Dan krijg je 
ook meer verantwoordelijkheid. 
Dat doen en hebben we nu niet.”
 
De fundering voor de bepleite 
aanpak komt goeddeels beschik-
baar door “een lange termijn visie 
en een lange termijn commitment 
met betrekking tot de NAVO-norm 
van 2% BNP. Dat brengt rust in de 
organisatie, een deugdelijke 
behoeftestelling en uiteindelijk 
een kwalitatief veel betere 
krijgsmacht dan wat we tot nu toe 
hebben.”

Het wil er bij de voormalige C-LAS 
niet in dat het niet lukt c.q. niet 
zou kunnen lukken de Landmacht 
gevuld te krijgen. “Nou, ik zeg 
hier en nu: als ik de vrije hand 
krijg dan vul ik de hele krijgsmacht 
binnen twee jaar, - met twee 
vingers in mijn neus. Zou je in een 
land met 460.000 jonge mensen 
in de jeugdzorg, geen krijgsmacht 
kunnen vullen? Ik geloof er niets 
van.”

‘Het volk’ en ‘het leiderschap’
“Over wat voor krijgsmacht wij in 
de toekomst beschikken? Om te 
beginnen moet Europa in de 
toekomst een heel sterke pijler 
van de NAVO zijn en blijven. 
Binnen de NAVO moeten wij 
ervoor zorgen niet voor 90% 
afhankelijk te zijn van de Verenigde 
Staten voor het borgen van onze 
veiligheid. Dat is een slechte 
situatie die al veel te lang heeft 
geduurd. Het is bovendien een 
situatie die slecht is voor Europa, 
voor de Verenigde Staten en voor 
de NAVO als bondgenootschap. 
Een sterk Europa is de beste 
garantie voor onze veiligheid, van 
onze kinderen en kleinkinderen”, is 
de overtuiging van Mart de Kruif. 
De oud-C-LAS maakt zich evenwel 
ernstig zorgen dat de bouw van 
een ‘sterk Europa’, ondanks de 
recente geopolitieke ontwikkelin-
gen en directe bedreigingen voor 
onze veiligheid, niet gezwind zal 
worden aangepakt. “Europa mist 
een eenduidig veiligheidsbeleid en 

dat geldt ook voor het buitenlands 
beleid. Positief is nu wel de 
eensgezindheid die Europa, tegen 
de verwachting van velen in, 
demonstreert. Maar de structuren 
die nodig zijn staan er niet. We 
hebben in Europa collectief 
‘afschrikking’ afgezworen terwijl 
afschrikking cruciaal is. Ik ben 
ervan overtuigd dat als we onze 
afschrikking op orde hadden 
Poetin anders had gekeken naar 
het inzetten van militair vermogen 
om zijn zin te krijgen. Kijk, het is 
natuurlijk prima dat er nu eindelijk 
extra geld naar defensie gaat maar 
we mogen nooit meer in zo’n 
situatie terechtkomen. Maar ik 
merk niets van zelfreflectie, van 
lessons learned, van het zich 
afvragen wat we in feite kapot 
gemaakt hebben door zo drastisch 
te bezuinigen op defensie. Als nu 
een minister van Defensie, 
indertijd Ank Bijleveld, onomwon-
den zegt: ‘Wij kunnen als Defensie 
niet meer voldoen aan onze 
grondwettelijke taken”, zou in elk 
land nationaal de pleuris uitbreken. 
Alleen bij ons gebeurt dat niet, - 
de stilte van het kerkhof lijkt het 
wel. Daar maak ik mij grote zorgen 
om. Ik wil niet dat mijn kinderen, 
mijn kleinkinderen in een wereld 
leven met hetzelfde ‘wegkijkge-
drag’ en naïviteit die wij hebben 
gedemonstreerd. Dat kunnen we 
ons niet meer veroorloven.”

Is dit gedrag niet ingebakken in de 
‘kijk op de krijgsmacht’ van onze 
samenleving? 

“Dat is nu het verschil tussen ‘het 
volk’ en ‘het leiderschap’. Ik 
begrijp het dat als men moet 
kiezen of die ene euro naar de 
zorg of naar het leger moet, 
gekozen wordt voor de zorg. Maar 
dat gezegd hebbend is het aan het 
leiderschap om het volk duidelijk 
te maken dat de euro die nu in 
defensie wordt geïnvesteerd de 
komende tachtig jaar voor onze 
kinderen en kleinkinderen 
veiligheid betekent. Daar discus-
siëren we dus niet over maar dat 
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doen we! Dat hebben we niet 
gedaan en dat is een gebrek aan 
leiderschap op het cruciale 
moment. En het trieste is dat 
omdat wij de afgelopen tien jaar 
‘afschrikking’ als iets onoorbaars 
hebben beschouwd, de prijs voor 
die naïviteit nu wordt betaald door 
het Oekraïnse volk. Wij zijn er 
weliswaar niet schuldig aan maar 
we zijn er wel verantwoordelijk 
voor dat nu voor Oekraïne de 
totale vernietiging dreigt. Wij 
moeten vanuit onze verantwoor-
delijkheid ervoor zorgen dat dit 
nooit meer gebeurt. Maar in de 
hele politieke discussie tot nu toe 
is de teneur: ‘Er is geld bij voor 
defensie dus nu mond dicht en 
niet langer zeiken’. Nee! En daar 
heb ik het ontzettend moeilijk 
mee: ethisch, politiek, veiligheids-
technisch. Waar blijft het noodza-
kelijke onderzoek waarom dit fout 
is en is fout gegaan. Dat is de taak 
van ons parlement en de regering. 
En als een minister van Defensie 
openlijk moet zeggen dat de 
krijsmacht niet kan voldoen aan 
haar grondwettelijke taken dan is 
dat een nationale blamage. Dan 
heeft de regering, het parlement 
collectief gefaald. Kijk, als men 
niet echt een krijgsmacht wil, is 
dat ook een keuze. Maar we 
pretenderen nu een defensie te 
hebben en vervolgens willen we 
daar geen geld in steken. Politiek, 
ethisch, juridisch is dat een hoogst 
kwalijke zaak. We hebben 
bezuinigd op grond van een 
vergaande naïviteit en die zie ik 
nog steeds. Naïviteit brengt geen 
veiligheid, het brengt alleen maar 
spijt.”

Hoe ziet u dan de inrichting en 
aankleding van de krijgsmacht van 
de toekomst voor zich?

• “Allereerst moeten we ervoor 
zorgen dat het alsmaar groter 
wordende waterhoofd verdwijnt. 
Niet alleen op het ministerie 
overigens. Je ziet bijvoorbeeld 
JIVC (Joint Informatievoorziening 
Commando) fors groeien; ook 
DOSCO (Defensie Ondersteu-
ningscommando) dijt steeds meer 
uit. Jongens schei uit met die 
idiotie en ga terug naar de basis. 
Die hele piramide omkeren. Wat 
heeft de basis nodig? Wat niet per 
se nodig is laten we ergens 
anders doen. Maar nu doen we 
bijna alles ‘ergens anders’. Stop 
daarmee. Dan krijg je een heel 
andere organisatie. Laat dan 

vervolgens een commissie van 
wijze mannen en vrouwen op 
afstand controleren of defensie al 
wat in die vijftienjarige visie staat 
wel goed uitvoert. 

• Bovendien moeten we de zaken 
simpeler aanpakken. Schaf 
bijvoorbeeld dezelfde wapensyste-
men aan als Duitsland; dezelfde 
vliegtuigen als België enz. waarbij 
het hele proces gecoördineerd 
wordt vanuit NAVO en EU. Maak 
afspraken voor wat betreft de 
landen met een serieuze defensie-
industrie over wie wat, wanneer 
gaat doen. Een aantal jaren terug 
waren we dicht bij zo’n akkoord 
waarbij de Britten de schepen, de 
Duitsers de tanks en de Fransen 
de vliegtuigen zouden bouwen.”

• “Maak Defensie het meest 
vormende instituut van Nederland. 
Defensie is daar bij uitstek voor 
geschikt en de maatschappij 
schreeuwt erom. Geef Defensie 
die plaats midden in de maat-
schappij en geef Defensie de 
cruciale plaats en rol bij crisisbe-
heersing. Er is maar een instantie 
waar je mensen leert plannen op 
tactisch, operationeel en strate-
gisch niveau: dat is Defensie. Als 
we weer een crisis à la Covid of 
iets anders krijgen dan is uiteraard 
de gezondheidsexpertise bij het 
ministerie van VWS, de GGZ e.d. 
maar laat de planning-systematiek 
aan Defensie over, dan gebeurt er 
ook wat.”  

• “De toekomstige krijgsmacht 
moet ook in technologisch opzicht 
vooraan staan. Maar gegeven de 
razendsnelle technologische 
ontwikkelingen is het zaak 
systemen aan te schaffen waarbij 
je snel de nieuwste technologie 
kunt incorporeren. Dat houdt in 
dat we op een heel andere manier 
met onze behoeftestelling moeten 
omgaan. Maar pas op! De 
krijgsmacht van de toekomst is 
niet de krijgsmacht die alles inzet 
op technologie hoe geavanceerd 
die ook is. Stap vooral niet in die 
valkuil. Twee dingen: 1. de mens is 
de beslissende factor in elk 
conflict; kijk in dit opzicht bijvoor-
beeld naar de Vietnamoorlog; 
2. Nederland moet zich opstellen 
als een serieuze partner binnen de 
NAVO. Maar met wat wij aan-
schaffen en gaan aanschaffen, 
laten we in feite zien dat we geen 
risico’s willen delen met onze 
bondgenoten. Wij kopen bijvoor-

beeld long-range precision strike 
wapensystemen die je vanuit je 
verre zetel kunt inzetten en wij 
waaien een beetje weg van het 
risico delen van boots on the 
ground waar het een beetje 
gevaarlijk is. Als je die risico’s niet 
wilt delen en als land aangeeft 
alleen te vertrouwen op technolo-
gie die inzetbaarheid vanuit een 
verre, veilige zetel mogelijk maakt, 
word je niet serieus genomen als 
bondgenoot. Wij willen een 
‘schone oorlog’. Dan zeg ik; ‘Zet je 
televisie maar aan en dan zie je 
elke dag in Oekraïne dat een 
‘schone oorlog’ niet bestaat.”

• “Helaas kijken we niet in de 
spiegel om ons af te vragen of we 
in het verleden wel de goede 
dingen hebben gedaan. Of we nu 
op de goede weg zijn of dat we de 
dingen misschien wel radicaal 
anders moeten gaan doen voor de 
toekomst. Helaas ontbreekt dit 
binnen en buiten Defensie en dat 
baart mij grote zorgen. Mijn hoop 
stel ik op wat we aan goeds 
hebben binnen Defensie. Dat zijn 
de mensen. We hebben de beste 
mensen. Als je op een fluit blaast 
om 3.000 militairen zandzakken te 
laten vullen om overstromingen 
tegen te gaan dan staan ze 
gereed. Ruim een jaar geleden 
stonden 2.000 militairen te 
prikken tegen Covid, zonder te 
zeiken, zonder te miauwen. Ze 
deden het gewoon, uit trots. We 
hebben hartstikke goede mensen 
en die mensen verdienen een veel 
betere leiding en een veel betere 
toekomst. Dat is waar het mij om 
gaat.” 

• “We weten niet goed wie we 
willen hebben; managers of 
leiders. Met alle respect Defensie 
heeft leiders nodig om geleid te 
worden, geen managers. Defensie 
is uniek. Er is geen enkel ander 
beroep of vak in Nederland waarbij 
de regering je mag vragen je leven 
op te offeren, je geen opdrachten 
mag weigeren en je niet mag 
staken. 

Defensie heeft met leiderschap te 
maken. Leiderschap bepaalt de 
uitkomst van een oorlog: dat zien 
we nu weer in Oekraïne. Kortom: 
Defensie moet een leiderschaps-
ministerie worden dat wordt 
‘geleid’ in plaats van ‘bestuurd’. 
Geloof en vertrouwen in je 
mensen en je krijgt een heel 
andere krijgsmacht.” 
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Defensie voornemens om 
in Flevoland ‘superkazerne’ 
te gaan bouwen 

Defensie is voornemens een ‘superkazerne’ te bouwen in het Horsterwold bij 
Zeewolde. Het voor Nederlandse begrippen mega-onderkomen voor militairen, moet 

straks aan zo’n 7.000 Defensiemedewerkers van diverse (krijgsmacht-)onderdelen 
onderdak bieden. De Commissaris van de Koning (CdK) van de provincie Flevoland, 

Leen Verbeek, maakte dit bekend in zijn Nieuwjaarstoespraak. 

Het gaat, benadrukte de CdK, om 
werkplekken die een gevolg zijn 
van reorganisatie(s) binnen 
Defensie. De Landsmacht heeft 
naar verluidt een gebied van zeker 
500 hectare nodig voor gebouwen 
en oefenterreinen. 

Economische groei en werkgele-
genheid

CdK Verbeek zei in zijn Nieuw-
jaarspeech verder ook al geruime 
tijd te lobbyen om de nieuwe 
kazerne van de krijgsmacht naar 
zijn provincie te halen. “Ik heb”, liet 
hij bij Omroep Flevoland weten, 

“zelf gesprekken gehad zowel met 
Kamerleden als met vertegen-
woordigers van Defensie als met 
de staatssecretaris”. 
De CdK van de jongste en kleinste 
provincie van ons land, liet zich ook 
ontvallen dat “al in de vorige 
periode hier vertrouwelijk over 
(werd) gesproken.” Verbeek 
voorziet een ‘multipliereffect’ dat 
de economische groei en de 
werkgelegenheid in de regio zal 
aanjagen. 

In 2022 werd bekend dat de 
provincie Flevoland, en dan met 
name Zeewolde, op de shortlist 
staat van Defensie als locatie van 
een nieuw te bouwen kazerne. 
Nog jongstleden december 
kenschetste staatssecretaris van 
Defensie Christophe van der Maat 
het gebied bij Zeewolde (Nijkerker-
brug) als de ideale locatie, door zijn 
centrale ligging in het land, voor de 
superkazerne. Het kabinet zal in de 
eerste helft van dit jaar beslissen 
waar het nieuwe militaire complex 
zal komen te staan.

Boze boeren schrijven brand-
brief

In het gebied is nu nog een aantal 
boerenbedrijven gevestigd. 
Daarvoor zal een nieuwe plek 
moeten worden gevonden. De 
betrokken boeren reageren 
intussen weinig geamuseerd met 
alle ‘kazerneplannen’ van Defensie 
en de provincie. “Ronduit absurd” 
noemen ze, meldt Omroep 
Flevoland, de eventuele komst van 
het kampement. “De negatieve 
impact van een megagrote 
hypermoderne kazerne is nog veel 
groter dan een hyperscale 
datacenter”, schrijven de boze 
boeren in een brandbrief. De 
bouwlocatie van de voorgenomen 
militaire legerplaats is nu in gebruik 
als landbouwgrond. De brandbrief-
schrijvers zien nu een “uniek 
agrarisch gebied dat bijdraagt aan 
de identiteit van het buitengebied 
van Zeewolde”, bedreigd worden. 

Men vreest “Amerikaanse 
taferelen in de polder” door de 
komst van “een gigantisch grote 
en hypermoderne kazerne die 
grotendeels bestaat uit grijs asfalt 
en beton.” De protesterende 
boeren schetsen ‘angstvisioenen’ 
van een “enorme toestroom van 
personeel en materieel naar de 
kazerne. Massaal, hypermodern, 
gekrioel.” Een “onvergeeflijke fout” 
want met de komst van de 
kazerne zal ook “een flora-, 
fauna- en recreatiegebied verdwij-
nen”. 

Straks leger ing voor  mi l i ta i ren en onderdak burgermedewerkers  Defensie 

A L G E M E E N
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De verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog met zijn gebruik van nieuwe wapens en met 
name de onbekommerde inzet van gifgassen als wapen, hebben het denken over ‘de oorlog 
van morgen’ sterk beïnvloed. ‘Als de Eerste Wereldoorlog al zo vreselijk was, hoeveel erger 

zou een volgende oorlog dan worden?’  

‘De Oorlog van Morgen’ 

Beeldvorming, fantasieën en 
verwachtingen bij de bevolking 
over een toekomstige oorlog

V E R L OT I N G

Verloting
‘De Oorlog van Morgen. Nederlandse beeldvorming van een volgende oorlog 1918-1940’ 
van Wouter Linmans, 400 p., is een uitgave van Uitgeverij Prometheus, Amsterdam.  

De ACOM mag drie exemplaren van dit boek, beschikbaar gesteld door de uitgeverij, 
verloten onder de leden. 

Stuur een briefkaart of mail naar info@acom.nl. Vermeld daarbij uw naam, registratienummer
en de titel van het boek. Reageren kan tot 27 januari.

Opiniemakers, politici, militairen en 
burgers (in Nederland) hielden zich 
decennia met die prangende vraag 
bezig. 

Historicus Wouter Linmans (1989) 
dook voor zijn proefschrift ‘De Oor-
log van Morgen’ in deze geschiede-
nis en bestudeerde de bronnen die 
in die tijd vormend bijdroegen aan 
het publieke beeld van de Groote 
Oorlog en de antwoorden die dat 
opleverde. 

Herinneringen en toekomst-
verwachtingen

Linmans gaat met zijn onderzoek 
van specifieke bronnen (de popu-
laire massamedia van die dagen: 
kranten, tijdschriften etc.) zoals hij 
zelf zegt “tussen het lezerspubliek 
van het interbellum staan”. Daar-
door neemt hij een positie in om 
“hun verwachtingen en gedachten 
over de oorlog te reconstrueren en 
begrijpen”. Zo worden herinneringen 
en toekomstverwachtingen uit die 
tijd door de promovendus tot leven 
gewekt. “De Oorlog van Morgen 
laat zien hoe mensen hun angst in 
beelden proberen te vangen, en 

hoe moeilijk het is om een accuraat 
beeld te vormen van de toekomst.”

In zijn studie probeert Linmans 
onder meer antwoord te geven op 
vragen als: ‘Zag de Nederlandse 
bevolking de Tweede Wereldoorlog 
aankomen?’; ‘Hoe zou de oorlog 
volgens tijdgenoten concreet vorm 
krijgen?’ en ‘Waar was men bang 
voor?’

‘Buitenissige’ wapens
Overigens zijn die vragen, naar 
de tijdgeest geformuleerd, van 
alle tijden. ‘De toekomst’ en het 
voorspellen daarvan heeft mensen 
altijd al gefascineerd en de fantasie 
geprikkeld. Die fantasieën betref-
fen met name ook ‘toekomstige 
oorlogen’ en de ‘buitenissige’ 
wapens die daarin een meer of 
minder doorslaggevende rol spelen. 
Linnemans noemt in dit verband de 
Italiaanse generaal en militair theo-
reticus Douhet die, in de toekomst 
schouwend, de belangrijke rol zag 
die luchtbombardementen zouden 
gaan spelen bij het breken van het 
moreel van de vijand. In Europa zou 
het bombardement door de Duitse 

Luftwaffe op de Baskische stad 
Guernica in 1937 het eerste ‘bewijs’ 
leveren voor de ‘airpower’-theorie 
van Douhet. 

Interbellum ondergeschoven 
kindje

Wouter Linmans schreef met ‘De 
Oorlog van Morgen’ een toegan-
kelijk lezenwaardige en boeiende 
studie. Met het boek wordt volgens 
online geschiedenismagazine 
‘Historiek’ “een gat opgevuld in de 
moderne Nederlandse geschiede-
nis, waarin het Interbellum een 
ondergeschoven kindje is’. 

Wouter Linmans
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GRATIS bloedgroep-patch
Vraag hem aan via www.dfd.nl

✔ ALLE bloedgroep varianten

✔ Niet alleen voor DFD-relaties, 
     maar voor IEDERE militair

✔  GRATIS verzending

✔ Bestel via QR code of op www.DFD.nl

Militair zijn is topsport. Je traint en bereidt je voor. Je stelt hoge eisen aan jouw 
uitrusting. Soms schaf je zelf speciale spullen aan. DFD staat al meer dan 27 jaar 
voor maatwerk en het ontzorgen van militairen. Wij zien het als onze taak om jou te 
ondersteunen.

Daarom kun je bij DFD nu twee GRATIS bloedgroep-patches bestellen! 
De patches zijn ontworpen zodat ze perfect bij jouw uitrusting passen. Ze zijn 
beschikbaar in alle bloedgroep-varianten, voorzien van stevig klittenband en gemaakt in 

de juiste kleur. 

Bestellen is eenvoudig:
SCAN DE QR code of ga naar onze
website: www.dfd.nl. 

We sturen hem gratis naar je toe. 
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Overzicht Overzicht 
MC-verkiezingenMC-verkiezingen

M
CDefensie- Eenheid Verkiezingen Opgeven vóór

onderdeel   

CLAS 400 GNK BAT 9 januari 2023 Gesloten

CZSK Zr. Ms. De Ruyter 9 januari Gesloten

DOSCO Staf NLDA 12 januari Gesloten

CZSK Mariniers Opleidingscentrum (MOC) 16 januari Gesloten

BS Defensie Cyber Commando 18 januari  Gesloten

CLAS 11 Bevoorradingscompagnie (11 BVE) 23 – 25 januari Gesloten

BS Defensiestaf (DS) 31 januari Gesloten

CLSK Groep Luchtmacht Reserve (GLR) 1 februari Gesloten

CZSK Zr. Ms. Karel Doorman 7 februari Gesloten

KMar Passagiersinformatie-eenheid Nederland 20 – 24 februari 9 januari

 (Pi-NL)

CZSK SBC OKM 27 februari 9 januari

CZSK  Zr.Ms. van Amstel 27 februari  16 januari

CLAS Bevoorrading en Transport Commando Niet bekend 15 januari

 (B&TCO)

BS COID 15 maart 1 februari

Kmar ST-CKMar 3 – 7 april 13 februari
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Hoe werkt het? 
De leden die in 2022 via de ACOM aangifte 
hebben gedaan over het belastingjaar 2021 
ontvangen rond de jaarwisseling automatisch 
het invulformulier voor de aangifte over 2022.

Hebt u geen invulformulier 2022 ontvangen?
Download nu al ons “invulformulier Belasting-
aangifte 2022” op de ACOM website (www.
acom.nl/belastingservice/) of bel/mail ons vanaf 
3 januari 2023 (tel 030-2020320 / info@acom.nl) 
en vraag om ons invulformulier 2022. 

Verzamel alle voor u relevante zaken die, in het 
invulformulier, van u gevraagd worden. 
Scan/fotografeer, kopieer of stuur originelen, 
voorzien van uw personalia, bij voorkeur per 
e-mail, naar: belastingservice@acom.nl. Bij scan 
of foto graag van tevoren controleren of de 
tekst goed leesbaar is; dit voorkomt onnodig 
heen- en weer getelefoneer.

Per post kunt u uw documenten sturen naar 
ACOM-Belastingservice, Postbus 240, 3700 AE 
ZEIST.
Originele documenten worden, op verzoek, aan 
u geretourneerd.

Wij verzorgen na ontvangst uw aangifte. Wij 
zenden de aangifte digitaal naar de Belasting-
dienst en u ontvangt per e-mail (of, indien 
nadrukkelijk aangegeven, per post) een kopie 
van deze aangifte

Administratiekosten
Voor u, als lid van de ACOM, is e.e.a. gratis. 
Indien wij voor u ook de aangifte voor uw 
echtgenote/ partner mogen verzorgen, dan 
wordt daar € 10,-- administratiekosten voor 
gevraagd (zie verder de aanbiedingsbrief/
aanbiedingse-mail bij het invulformulier).

Uw documenten tijdig inzenden
Om uw aangifte tijdig, vóór 1 mei 2023, te 
kunnen inzenden verzoeken wij u de stukken 
vóór 1 APRIL 2023 aan ons te zenden of te 
mailen.

Aanvragen uitstel
Als u daar geen kans toe ziet raden wij u aan 
tijdig, vóór 30 APRIL 2023, uitstel te vragen bij 
de Belastingdienst (gratis tel. 0800 0543 keuze 
uitstel/BSN gereed houden). 

Brief Belastingdienst: ‘U hoeft geen 
aangifte te doen’

Sommigen van u ontvangen dit bericht. Doch 
door veranderde persoonlijke omstandigheden 
en/of inkomsten, eigen bijdragen etc. kan het 
toch zijn dat na berekening blijkt dat er sprake is 
van een teruggave. Wij raden u dus aan de 
aangifte(‘s) altijd door ons te laten berekenen 
en eventueel toch aangifte te doen.

Jonge leden of leden die recent 
medewerker van Defensie zijn  
geworden

Jonge leden of leden die recent medewerker 
van Defensie zijn geworden ontvangen veelal 
niet automatisch een uitnodiging van de 
Belastingdienst. Wij raden u toch aan om aan 
de hand van ons invulformulier Belastingaan-
gifte 2022 de voor u relevante documenten te 
verzamelen, te kopiëren en deze tezamen met 
uw personalia aan ons toe te zenden, zodat wij 
e.e.a. kunnen berekenen en bij een positieve 
uitkomst aangifte voor u te doen. 
LET OP: U kunt desgewenst nog aangifte doen 
over de afgelopen 5 kalenderjaren!

Vragen
Als u vragen hebt kunt u ons mailen/schrijven 
o.v.v. uw lidmaatschapsnummer/registratie-
nummer of bellen. Telefonisch zijn wij het 
gehele jaar door bereikbaar op dinsdag en 
donderdag van 09.00 - 14.00 uur.

Noot: 
1.  Indien u door persoonlijke omstandigheden 

niet in de gelegenheid bent om uw docu-
menten en personalia naar ons te zenden 
verzoeken wij u, of iemand anders namens u, 
om ons te bellen zodat wij een oplossing 
kunnen afspreken.

2.  Fysiek bezoek op het kantoor in Zeist is 
uitsluitend mogelijk tot 1 maart 2023 of na 

 1 mei 2023.
3.  Ontvangt u in de loop van 2023 correspon-

dentie van de Belastingdienst t.a.v. uw 
ingediende aangifte Inkomstenbelasting; laat 
het ons weten, zodat wij u eventueel 
behulpzaam kunnen zijn bij het beantwoor-
den ervan!

4. Dringend verzoek:
 Wij verzoeken u vriendelijk, doch dringend om:
 a.  Bijsluiters bij jaaropgaven, zoals bij ABP,  

SVB en de banken NIET mee te sturen!
 b. Documenten NIET met elkaar te verbin 
  den met nietjes, plakband of dergelijke.  
  En ook niet te verpakken in hoesjes e.d.

ACOM Belastingservice ACOM Belastingservice 
2022-20232022-2023

Zoals elk jaar is de ACOM u ook dit jaar weer van dienst met haar ‘Belastingservice’.Wij verzorgen 
uw aangifte(s), verzenden deze naar de Belastingdienst en u ontvangt een kopie van de aangifte 
2022, een berekening aanslag 2022 en (indien van toepassing) een overzicht Zorgtoeslag 2022. 

A L G E M E E N
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Programma Vormingswerk 2023 
Diensten Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht  

Voor iedereen die bij Defensie werkt

Je patronen aan het licht o.b.v. 
familieopstellingen
1-daagse conferentie
6 februari 2023 Volgeboekt
14 april 2023
9 juni 2023
6 oktober 2023
24 november 2023

Bezielend leidinggeven
3-daagse conferentie
23,24,25 januari 2023

Persoonlijke veerkracht met 
NLP modellen 
2-daagse conferentie

Module 1 op:
7,8 februari 2023 Volgeboekt
21,22 februari 2023
11,12 april 2023
25,26 april 2023
12,13 september 2023
11,12 oktober 2023

Module 2 op:
14,15 maart 2023
16,17 mei 2023
17,18 oktober 2023
7,8 november 2023

Module 3 op:
11,12 januari 2023
13,14 juni 2023
12,13 december 2023

Bezielend leidinggeven
3-daagse conferentie
23,24,25 januari 2023

Mindfulness 3-daagse training
15,23,29 maart 2023
3,17,24 mei 2023
6,13,20 september 2023
1,8,15 november 2023

Mindfulness 8-ochtenden 
training:
12 mei,16 mei; 2,9,16,23,30 juni; 
7 juli 2023 
Volgeboekt
1,8,15,22,29 september; 6,13,20 
oktober 2023 
27oktober; 3,10,17,24 november 
en 1,8,15 december 2023

Mindful2work 6-ochtenden
10,17,24,31 maart; 7,14 april 2023
Terugkomdag 22 juli 2023

Yoga Retraite 2-daagse:
5,6 juni 2023
5,6 oktober 2023
15,16 november 2023

Proef het Klooster-Motortocht
2-daagse conferentie
Binnenkort bekend

Elvis conferentie/in de voet-
sporen van Elvis 2-daagse 
conferentie
Binnenkort bekend

LHBT+ conferentie
3-daagse conferentie
Binnenkort bekend

Transgender conferentie
3-daagse conferentie
Binnenkort bekend

Inleiding Boeddhisme
2-daagse conferentie
Door: Boeddhistische GV
 2,3 maart 2023
25,26 mei 2023
14,15 september 2023
30 november; 1 december 2023

Boeddhisme 
Retraite: Mediteren in Stilte:
15 t/m 8 april 2023
11 oktober t/m 1 december 2023

Stiltedagen
Door: Boeddhistische GV
19 januari 2023
16 februari 2023
16 maart 2023
20 april 2023
11 mei 2023
22 juni 2023
21 september 2023
19 oktober 2023
23 november 2023
14 december 2023

Let op: Voor de Boeddhistische 
conferenties meld u zich aan bij:
BGV@mindef.nl 

En verder bieden wij uitzendconfe-
renties, opleidingsconferenties en 
conferenties op maat. Vraag bij uw 
Geestelijk Verzorger voor meer 
informatie 

Contact-informatie-aanmelden:
Liza Kok  
themaconferentiebeukbergen.nl 
T: 06-10239092
www.beukbergen.nl 
of intranet Defensie
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Uw hypotheek, 
onze zorg!

T  (040) 20 73 100    E  dfd@dfd.nl    I  www.dfd.nl

DFD is ruim 27 jaar dé specialist op het gebied van 
verzekeringen en onafhankelijk hypotheekadvies 
voor (ex-)militairen en hun gezinsleden. U wilt 
verhuizen of droomt van een eigen woning. Uw 
woning vergroenen. Dat is goed voor het milieu 
en uw portemonnee! Of u nu voor het eerst koopt, 
verhuist, verbouwt of vergroent. DFD biedt u het 
beste advies en de hypotheek die bij u past. Neem 
contact op met DFD voor meer informatie of een 
afspraak. Een eerste inventarisatie is altijd GRATIS!

DFD biedt u zorgeloos 
woongenot en voordeel door:

✔ Expertise en zorg;
✔ Ook hypotheken voor 

militairen met een FPS 
fase-1 en -2 contract;

✔  Echt onafhankelijk en 
persoonlijk advies door 
de DFD-regioadviseur;

✔  Duidelijkheid en transparantie, 
u weet hoeveel en waarvoor 
u betaalt;

✔  Maximale zekerheid, 
ook voor de toekomst;

✔  De optimale hypotheek 
met de scherpste tarieven.

Activiteitenkalender
Hier vindt u alle activiteiten, georganiseerd door de thuisfrontafdelingen van de 
Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke 
Marechaussee. De militair en/of het thuisfront krijgt een uitnodiging voor de activiteit 
thuisgestuurd.
Bezoekt u een militaire locatie? Dat kan alleen met rijbewijs, paspoort of id-kaart.

CZSK = Koninklijke Marine KMar = Koninklijke Marechaussee
CLAS = Koninklijke Landmacht  DOT  = Defensie Organisatie Thuisfront
CLSK = Koninklijke Luchtmacht  Pol  = Nationale Politie

Datum Tijd Activiteit/locatie
Januari   
14 10.00 Thuisfrontcontactdag eFP  Generaal-majoor De Ruyter van (CLAS) 
  Litouwen 2022-2 (2e)   Steveninckkazerne, Oirschot

Februari   
3 10.00 Thuisfrontinformatiedag CIDW 42 Oranjekazerne, Arnhem

Maart 
10 10.00 Thuisfrontinformatiedag CIDW 43 Oranjekazerne, Arnhem
12 10.00 Thuisfrontcontactdag CMBI 25 Volgt
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Oplossingen kunt u inzenden tot 

27 januari
ACOM Journaal, Postbus 240, 3700 AE Zeist, 

of per e-mail: puzzel@acom.nl
De oplossing van de puzzel uit ACOM Journaal #12-22 luidt: ‘Kerstmanpak’.

De winnaars: J.G.M. van Ooijen en J.M.H. Verberk

Ze krijgen elk een VVV-cadeaukaart ter waarde van € 25.
Proficiat!
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Uw hypotheek, 
onze zorg!

T  (040) 20 73 100    E  dfd@dfd.nl    I  www.dfd.nl

DFD is ruim 27 jaar dé specialist op het gebied van 
verzekeringen en onafhankelijk hypotheekadvies 
voor (ex-)militairen en hun gezinsleden. U wilt 
verhuizen of droomt van een eigen woning. Uw 
woning vergroenen. Dat is goed voor het milieu 
en uw portemonnee! Of u nu voor het eerst koopt, 
verhuist, verbouwt of vergroent. DFD biedt u het 
beste advies en de hypotheek die bij u past. Neem 
contact op met DFD voor meer informatie of een 
afspraak. Een eerste inventarisatie is altijd GRATIS!

DFD biedt u zorgeloos 
woongenot en voordeel door:

✔ Expertise en zorg;
✔ Ook hypotheken voor 

militairen met een FPS 
fase-1 en -2 contract;

✔  Echt onafhankelijk en 
persoonlijk advies door 
de DFD-regioadviseur;

✔  Duidelijkheid en transparantie, 
u weet hoeveel en waarvoor 
u betaalt;

✔  Maximale zekerheid, 
ook voor de toekomst;

✔  De optimale hypotheek 
met de scherpste tarieven.

P U Z Z E L

Horizontaal: 1 heemraadschap - spoed - ruit, 2 dicht bij elkaar - blad - mode, 3 gedrocht - 
razernij, 4 dienaar - plunje - gebeurtenis, 5 windwijzer - beter hoorbaar - interest, 
6 sportman - deel van de dag - poeder, 7 luisterlied - aftreksel - huurauto met chauffeur, 
8 geneeskrachtige plant - gestoordheid, 9 kunststijl - maalinstrument - band,10 plaats in Limburg 
- snoet - internationaal (afk.) - spier.

Verticaal: 1 perswerktuig - prak, 2 kalmerend middel - kluit, 3 lering - staatsiekleding - 
plaats in Gelderland, 4 sportwapen - tussenwerpsel, 5 een zekere - witte plek op het voorhoofd 
van een paard - Belgische Radio en Televisie (afk.), 6 zeehond - vervoermiddel - 
leeuw (Lat.), 7 voederbak - bezetting, 8 gevoel van eigenwaarde - traditie - knot, 
9 verschil - land in Zuid-Amerika,10 vader - nu,11 laster - huidskleur,12 Gemeente in 
Noord-Brabant - dop,13 jeremiade,14 strijd - gifstof,15 geestelijke stroming - rijwiel.
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Tijdens de geanimeerde vergadering 
kwamen onder meer de bovengenoemde 
onderwerpen aan bod. Na een flink aantal 
vragen en uitvoerige uitleg van de kant van 
het bestuur stemde de Bondsraad, zoals 
gezegd, daar unaniem mee in. 

Wijziging Statuten en Reglement 
Overlijdensfonds

Tevens werd het concept ‘Richtlijnen van 
beleid 2023-2026’ aangenomen waardoor 
het ‘concept’, definitief werd. Aan de orde 
was vervolgens het onderwerp: vrijwilligers 
bij ACOM en hun verzekering. De nieuwe 
afspraken die daaromtrent zijn gemaakt, 
werden geaccordeerd en traden met 
terugwerkende kracht op 24 juni 2022 in 
werking.

Ook de wijzigingen in het Reglement 
Overlijdensfonds, dat aangepast is aan de 
huidige stand van zaken, werden na bespre-
king aangenomen. Dat betrof eveneens een 
kleine Statutenwijziging die erop neerkomt 
dat de bond sneller kan inspelen op ontsta-
ne situaties. De aanpassing zal nu notarieel 
worden vastgelegd door de notaris.

Vacature kwaliteitszetel Regio Zuid
Een belangrijk punt dat niet is besproken is 
het plotseling vacant komen van de kwali-
teitszetel van de Regio Zuid. Dit betekent 
dat ‘Zuid’ op dit moment niet beschikt over 
een vertegenwoordiger in het Bondsbestuur. 

Hierbij dan ook de oproep aan de leden van 
Regio Zuid om de hoofden bijeen te steken 
om ervoor te zorgen dat zich zo spoedig 
mogelijk een kandidaat uit uw rijen meldt 
voor de kwaliteitszetel ‘Zuid’. 

Er is altijd een mogelijkheid om bij de 
Bondsbestuursvergaderingen als toehoorder 
aan te schuiven om te verifiëren of het werk 
iets voor je is. In dat geval kun je volledig 
meedoen met uitzondering van de stemmin-
gen.  

Op de eerstvolgende Bondsraadvergadering, 
op 30 juni, kan pas over de kandidatuur 
gestemd worden.

En marge van de Bondsraadvergadering 
werd Bondsbestuurslid en Regioraadslid van 
Regio West, A.C.J. (Berto) Smit, op traditio-
nele wijze gehuldigd in verband met zijn 
40-jarig bondslidmaatschap. Op de foto 
algemeen voorzitter Jan Kropf en jubilaris 
Berto Smit (rechts).

Bondsraad van 25 november 2022:

Unanieme instemming met 
Begroting 2023, Beleid 
bestuur en activiteitenplan

De Bondsraad van 25 november 2022 heeft unaniem ingestemd met de Begroting 
2023 alsook met het Beleid bestuur en activiteitenplan. Helaas konden wij daar in 
de ACOM Journaal-editie van afgelopen december om technische reden en het 
krappe tijdschema, geen verslag van doen.
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S E N I O R E N J
ubilarissen

J
ubilarissen

Het komt wel eens voor dat (senior)leden of hun partner langdurig ziek zijn en dat uw bond daarvan pas na verloop van tijd 
op de hoogte wordt gesteld. Helaas heeft dat dan ook als gevolg dat wij pas heel laat onze belangstelling kunnen tonen. 

Mede hierom verzoeken wij u om, mocht u (onverhoopt) hiermee geconfronteerd worden, onverwijld uw  
regiobestuur en/of het secretariaat van de bond in Zeist te informeren over (langdurige) ziektegevallen.  
Dat kan telefonisch: 030 - 202 03 20 of per e-mail: info@acom.nl

Langdurig ziek? 
Laat het de ACOM weten!

De rsv’ers van uw bond hebben dringend versterking en verversing nodig!
Als postactief ACOM-lid krijgt u nu de gelegenheid om ook dat (ene) gaatje in uw agenda zinvol te besteden.

Postactief actief voor de bond, uw regio, maar vooral voor uw kameraden en (soms) hun nabestaanden.  
Meld u aan bij uw regio onder het motto: Ik word regioseniorenvertegenwoordiger!

Uw regio wil ú als rsv’er

70 jaar 
ACOM-lid
De ACOM-delegatie die zich ten huize van 
mevrouw G. Flierman-Bout meldde in verband 
met haar 70-jarig lidmaatschapsjubileum, kreeg 
een warm welkom van bijna de voltallige 
familie van de 92-jarige jubilaresse. Kinderen en 
kleinkinderen hadden de gelegenheid aangegre-
pen om gezamenlijk deze feestelijke gebeurte-
nis met hun (schoon)moeder en oma mee te 
vieren. 

Na de koffie met gebak was de eer aan de heer 
F.T.C. Voogt, voorzitter Regio Noord om 
mevrouw Flierman-Bout de oorkonde te 
overhandigen en haar het insigne op te spelden.

Op de foto de jubilaresse omringd door haar 
(schoon-)familie. Uiterst links Regiovoorzitter 
Voogt.
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Tipje van de sluier opgelicht bij het 
twintigjarig bestaan van de MIVD 

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst leidde lange tijd in meer of mindere 
mate een verborgen bestaan. De geheime dienst kwam elk jaar wel braaf met een 

jaarverslag op de proppen maar het grote publiek leerde de MIVD pas kennen door 
een aantal opmerkelijke klappers in het nieuws.

Opzienbarend nieuws was 
bijvoorbeeld de verijdeling van de 
hackoperatie van, naar verluidt, de 
Russische geheime dienst, bij de 
in Den Haag gevestigde Organisa-
tie voor het Verbod op Chemische 
Wapens. Ook moest de MIVD zich 
à contre coeur enigszins blootge-
ven of beter gezegd, ze werd in de 
spotlight geplaatst in verband met 
het referendum in 2018 over de 
nieuwe Wet op de Inlichtingen- en 
Veiligheidsdiensten.

In haar huidige vorm en omvang 
ontstond de MIVD in 2002. Hij is in 
feite een voortzetting van de 
vroegere Militaire Inlichtingen-

dienst (MID). De MIVD doet, 
grofweg gezegd, onderzoek naar 
“de veiligheid van de krijgsmacht 
en verzamelt militaire inlichtingen 
uit en over het buitenland”. Dit alles 
onder verantwoordelijkheid van 
het ministerie van Defensie. 

De geheime dienst van de 
krijgsmacht mag bogen op een 
lange geschiedenis van een eeuw; 
een geschiedenis die tot nu toe 
weinig bekend was. 
Met zijn boek ‘Ongekend en 
onderscheidend. De geheime 
geschiedenis van de MIVD’, brengt 
Bob de Graaff, emeritus hoogleraar 
intelligence en security studies aan 
de Universiteit Utrecht1, daar 
verandering in. Aanleiding voor de 
publicatie is het twintigjarig 
bestaan van de MIVD. 

Hoogleraar in ruste De Graaff 
maakt duidelijk hoe de MIVD en 
zijn voorgangers sinds 1912 
internationaal actief waren. In een, 
voor de buitenwacht, fascinerende 
tijd van de Koude Oorlog waarin 
Oost en West (Warschaupact en 
NAVO) elkaar geen duimbreed 
toegaven; de vredes- en crisisbe-
heersingsoperaties rond de 

eeuwwisseling; de strijd tegen 
terrorisme en de in hevigheid 
toenemende cyberdreigingen en 
-oorlog.

De Graaff belicht in zijn belangwek-
kende boek hoe de voormalige 
inlichtingendiensten van de 
Marine, Landmacht en Lucht-
macht, naast en zonder elkaar 
‘leefden’. Van samenwerking was 
volstrekt geen sprake. Die 
samenwerking begon pas eind 
jaren tachtig van de vorige eeuw 
vorm en gestalte te krijgen door de 
oprichting van één dienst. “Na een 
stroeve start professionaliseerde 
de dienst in hoog tempo en 
verwierf aanzien, ook bij buiten-
landse partnerdiensten.” De auteur 
gaat op deze ontwikkelingen in aan 
de hand van onder meer “het 
Venlo-incident aan het begin van 
de Tweede Wereldoorlog, het 
tegengaan van Russische spionage 
in Nederland, de jacht op oorlogs-
misdadigers in voormalig Joegosla-
vië en de inlichtingenondersteu-
ning van de Nederlandse troepen 
in Afghanistan.”

De geheime geschiedenis  van de 

mi l i ta i re  in l icht ingendiensten

V E R L OT I N G

Verloting
‘Ongekend en onderscheidend. De geheime geschiedenis van de MIVD’ van Bob de Graaff, 
464 blz., € 34,90, is een uitgave van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in 
Den Haag en Boom Uitgevers, Amsterdam. Het NIMH werkte bij dit project nauw samen met 
de Universiteit Utrecht. 

De ACOM mag drie exemplaren van dit boek, beschikbaar gesteld door de NIMH en Boom 
Uitgevers, verloten onder de leden. 

Stuur een briefkaart of mail naar info@acom.nl. Vermeld daarbij uw naam, registratienummer
en de titel van het boek. Reageren kan tot 27 januari.

1 Bob de Graaff schreef onder meer de volgende titels: Villa Maarheeze. De geschiedenis van de Inlichtingendienst Buitenland (samen met Cees Wiebes), 

Op weg naar Armageddon, ‘Achteraf heb ik er spijt van dat ik goed kan schieten’ en Data en dreiging. Ook verzorgde hij Handbook of European Intelligence 

Cultures (samen met James Nyce) en Intelligence Communities & Cultures in Asia & the Middle East.

Auteur Bob de Graaff
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Overledenen
 

Lidmaatschap

 het nieuwe lid van de ACOM

Voorletters:         

m/v     -   -               

Woonplaats: 

Mobiel:

 Werknemer- ID: 

 KLu  KM                KMar              

Rang: Salarisschaal:

Ik heb interesse in een DFD verzekeringscheck. 

Ik ga akkoord met het doorgeven van mijn persoonsgegevens aan DFD/BOOT i.v.m. het gratis vakbondscertificaat.

Ik heb kennis genomen van de Privacy Policy en ga hiermee akkoord.

Naam: 

Geboortedatum: 

Adres:

Postcode: 

Telefoon: 

E-mailadres: 

Registratienummer:  

: 

Krijgsmachtdeel:                  

Dienstverband:    Militair       Reservist   Burger          Postactief

 

:

en wij:

 
 

 
 

Nieuw lid: Bestaand lid:

Nieuw lid aangebracht door:

Datum:             -               -                          Handtekening: 

Actievoorwaarden:
-Deze actie geldt alleen voor ACOM-leden
-Het nieuwe lid verplicht zich minimaal één jaar lid te blijven
De waarde van het welkomstcadeau kan niet om worden gezet in contanten
-Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties
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-Deze actie geldt alleen voor ACOM-leden
-Het nieuwe lid verplicht zich minimaal één jaar lid te blijven
De waarde van het welkomstcadeau kan niet om worden gezet in contanten
-Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties

Venray
Bert Schlooz, 79 jaar, op 21 november.
Correspondentieadres: Circusroos 35, 
5803 CG Venray. 

Beekbergen 
Johannes Daniel (Han) Smit, 85 jaar, op 
24 november. Correspondentieadres: 
Riet Smit-Ligt, Loenenseweg 39-29, 7361 
GB Beekbergen. 

Winnaars verloting 
AJ#12-22

25 jaar lid
Recent hebben de volgende leden het 
ACOM-insigne voor 25-jarig lidmaatschap 
ontvangen: 
M.A.M. Bonnerman (LKOLbd), 
B.C. van der Meij (SM),
P.K. Wilsing (MAJ).

40 jaar lid
Onderstaande leden kregen onlangs het 
ACOM-insigne voor 40-jarig lidmaatschap 
uitgereikt:
W.P. de Bont (AOObd), 
G.P.H.A. Bozelie (AOObd),
G.A. Camphorst (MAJbd), 
J.F. van Dalen (AOObd),
G. Grootveld (KAPbd), 
J.L. Schwirtz (AOO),
A.C.J. Smit (AOObd), 
H.W.M. Stolvoort (AOObd), 
R.J. van Zanden (AOObd).

50 jaar lid
Voor 50-jarig lidmaatschap is de 
navolgende leden het ACOM-insigne 

opgespeld:
G.D. ter Horst (AOObd), 
M.A.M. van de Laar (AOObd), 
Mw. M.H.A. Salentijn (MAJbd),
R.L. Venderbos (AOObd), 
J.C. Voets (KAPbd),
C. de Waart (KAPbd), 
S. Wildeman (AOObd).

60 jaar lid
Pas geleden hebben de hierna genoemde 
leden het ACOM-insigne voor 60-jarig 
lidmaatschap ontvangen:
P.H.H. Hendriks (KAPbd), 
Mw. C.P.C. van IJssel-Vriens, 
Mw. T.M. Peetoom-Ruiter, 
J.G. Valk (ELTbd),
T.J.P.M. de Vos (AOObd).

70 jaar lid
De volgende leden ontvingen het 
ACOM-insigne voor 70-jarig lidmaatschap:
Mw. G. Flierman-Bout, 
L.P. Sieben (AOObd).

Noord
F.T.C. Voogt
A.S. Talmaplein 14
8802 RW Franeker
Mobiel: 06-29023099

Oost
C.J. Dekker
Meester Leppinkstraat 10
7151 EP Eibergen
Privé: 0545-473571
Mobiel: 06-49135719

Midden
J.B. Kemper
Ronhaarstraat 37
3815 MA Amersfoort
Mobiel: 06-51171758

West
M. Bal
H.P. de Biestraat 17
4205 CV Gorinchem
Dienst: 06-51262613

Zuid
G.A.M.C. Dijkers
Hobosstraat 28
3900 Overpelt
BELGIË
Privé: 00-3211735970

Regiovoorzitters

‘Informatiemakelaar en schietschijf. De 
inzet en effectiviteit van waarnemers 
in vredesoperaties op de Balkan, 1991-
1995’ van Dion Landstra (Boom Uitgevers 
Amsterdam-NIMH, ’s-Gravenhage), is 
gewonnen door:

• G. van Gend
• G.A.J. Veldhuis
• R.F. Kamerling
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AANMELDEN VOOR VERZEKERINGEN BIJ UITZENDING

HET ACOM-UITZENDCERTIFICAAT EN DFD-UITZENDCHECK 

DIENSTVERLENING ACOM 

Als lid van de ACOM krijgt u voor de duur van uw uitzending een gratis  
ongevallendekking. Voorwaarde is dat u uw uitzending meldt. Dit doet u door  
uw uitzendcertificaat aan te vragen!

Het ACOM Uitzendcertificaat biedt de volgende dekking:
• € 2.500,- bij overlijden als gevolg van een ongeval;
• € 5.000,- in geval van algehele blijvende invaliditeit door een ongeval;
In geval van gedeeltelijke blijvende invaliditeit door een ongeval een evenredig  
percentage van € 5.000,-. 

DFD-Uitzendcheck
Bieden uw huidige verzekeringen de gewenste dekking, ook bij een uitzending?  
U wilt dat uw zaken goed geregeld zijn. Als lid van de ACOM kunt u gebruik maken van de 
DFD-uitzendcheck. Bij de check worden uw verzekeringen gecontroleerd en ontvangt u 
advies. Zo bent u goed voorbereid en hebben u, uw partner of andere gezinsleden er geen 
omkijken meer naar. De uitzendcheck is vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden. 

Waar vraagt u uw uitzendcertificaat en uitzendcheck aan?
•  Ga voor het aanvragen van uw uitzendcertificaat en uitzendcheck naar  

url: http://fd7.formdesk.com/dfd/ACOMuitzendcertificaat of,
• Bel met 040 20 73 100 (kies 4) of,
•  Stuur een e-mail naar info@acom.nl o.v.v. ‘Ik word uitgezonden’. Geef hierin uw  

persoons- en postgegevens, naam uitzending, vertrek- en terugkeerdatum van uw 
uitzending. 

Informatie over dekking en dekkingsvoorwaarden
Chubb European Group SE (Chubb)  
DFD treedt op als uw aanspreekpunt; zal u verder informeren en het bewijs van  
dekking toesturen. Bewaar dit goed! 

Goed verzekerd
Heeft u behoefte aan hogere verzekerde bedragen? Wenst u ook andere risico’s, zoals 
repatriëring of schade aan uw privéspullen te verzekeren? Het DFD MaatwerkPakket in 
combinatie met het DFD-abonnement biedt de oplossing.  
Voor meer informatie bel met DFD of bezoek www.dfd.nl.

Plaatsing in de West
Ook voor een plaatsing in de West kunt u het ACOM-uitzendcertificaat en de  
DFD-uitzendcheck aanvragen

Bezoekadres: Johannes Postlaan 2a, Zeist.
Postadres: Postbus 240, 3700 AE Zeist

Voor alle onderstaande diensten is het 
ACOM Secretariaat te bereiken onder 
T: 030-2020320
F: 030-2020080
E: info@acom.nl 
W: acom.nl, acom-carib.nl

Buiten kantooruren kunt u een  
boodschap inspreken. U wordt de eerstvol-
gende werkdag teruggebeld.

Afdeling Georganiseerd Overleg,  
Medezeggenschap en Beleidsvorming:
Algemeen coördinator: J.A. Kropf
Medezeggenschap: N. van Ginkel

Afdeling Juridische Ondersteuning:
Algemeen coördinator: J.A. Kropf
De afdeling is op werkdagen telefonisch 
bereikbaar van 08.45 uur - 11.45 uur.
Telefonisch spreekuur senioren:  
elke dinsdag en donderdag van  
10.30 uur - 12.30 uur.

Al enige jaren kunnen ACOM-leden zich bij de ACOM aanmelden voor de 
gratis aanvullende Reis- en Ongevallenverzekering bij uitzending.  
Zij kunnen daarvoor bellen met telefoonnummer: 030-2020320.  
Samen met u wordt dan bekeken of deze verzekering ook op u  
van toepassing is.

ACOM Journaal is een uitgave van de ACOM 
de Bond van Defensiepersoneel en wordt 
uitgegeven door en onder verantwoordelijk-
heid van het Bondsbestuur. De redactie 
behoudt zich het recht voor bijdragen te 
weigeren of te redigeren. Overname van 
artikelen of delen daarvan is uitsluitend 
toegestaan na toestemming van het 
Bondsbestuur.

Hoofdredacteur:
J. Kropf

Redactie:
H. Biervliet  
S. Hop
R. van Santvoord

Postadres:
Postbus 240, 3700 AE Zeist
T: 030-2020320
E: info@acom.nl
W: acom.nl, acom-carib.nl

Foto’s:
Mediacentrum Defensie, 
ACOM Audiovisueel Archief

Vormgeving & Druk:
WS Media Groep
Waardenburg
www.wsmediagroep.nl

Advertentie acquisitie
H. Biervliet
Postbus 240, 3700 AE Zeist
T: 06 51 21 82 60

De Algemeen Christelijke Organisatie van 
Militairen (ACOM) is aangesloten bij de 
Christelijke Centrale van Overheids- en 
Onderwijspersoneel (CCOOP), de Europese 
Federatie van het Overheidspersoneel  
(EUROFEDOP) en de Stichting Werknemers- 
en vrijwilligersbelangen Vrede en Veiligheid 
(SWVV).

COLOFON

S E R V I C E PAG I N A

Algemeen Secretariaat,  
Ledenadministratie:
Algemeen Secretaris: S.A. Hop

Adviseur Ethische Aangelegenheden:
Prof. em. dr. A.H.M. van Iersel

Pastoraal Team:
Aalmoezenier T. van der Woude
Krijgsmachtpredikant W. Bos
Rabbijn D.M. Sebbag 
Pandit K. Bisseswar
Imam (vacant)

Vertrouwenspersonen:
M. Bal, J. Talman-Klijnsma
A. Zwanenburg 
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DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

SAMEN STERK! 
JUIST NU!

Elk nieuw lid krijgt niet alleen een krachtige, gedreven bond  
maar ook een mooie binnenkomer: een mooi cadeau en, het  
kan niet op, als extraatje een cadeaubon van € 10.

En voor elk nieuw lid krijg jij als aanmelder ook een leuk geschenk.
Aanmelden van je maten als lid van de ACOM doe je op onze site www.acom.nl  
of met de bon op pagina 29.

Maak de ACOM een nog stérkere bond  
met een nog kráchtiger geluid in jouw éigen belang!

JOUW BELANG: 
ONS WERK! JUIST NU!
Als nieuw lid en als aanmelder kun je kiezen  
uit een van deze welkomstcadeaus.

M
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Boot assurantie adviseurs BV
Zeker en veilig in verzekeringen

(0162) 45 48 25
(0162) 43 41 71
info@boot-verzekeringen.nl

Boot assurantie adviseurs
Zeker en veilig in verzekeringen

ACOM-Boot al meer dan 40 jaar 
partners in verzekeringen.

ACOM-leden hebben een streepje voor bij Boot 
assurantie adviseurs. En dat al ruim 40 jaar met 
tal van bijzondere voor delen. Zoals het aantrek-
kelijke verzekeringspakket van ACOM-Boot. Op 
maat gesneden voor u en uw thuisfront! Scherpe 
premies en voordelige voorwaarden maar toch 
een complete dekking voor:

> aansprakelijkheid 

> inboedel legeringskamer

> doorlopende reisverzekering

> persoonlijke ongevallen

> molestdekking

> uitvaartkosten

Ook voor geldzaken bent u als ACOM-lid 
bij ons aan het voordeligste loket met 
onder meer aanlokkelijke voorwaarden 
en uitgekiende regelingen voor lenen, 
sparen. Of een hypotheek.

Vraag een offerte aan en u weet 
direct hoe hoog uw voordeel kan 
oplopen.


